
Smlouva o spolupráci 

uzavřená podle§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Masarykova univerzita 

se sídlem: 

kontaktní adresa: 

zastoupená: 

Článek I 

SMLUVNÍ STRANY 

Žerotínovo náměstí 617 /9, 601 77 Brno 

Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzity, lipová 41a, 602 00 Brno 

prof. MUDr. Martinem Barešem, Ph.D., rektorem 

Veřejná vysoká škola, zřízena zákonem, nezapisuje se do obchodního rejstříku 

IČ:00216224, DIČ:CZ00216224 

(dále jen „MUNI") 

a 

česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism, státní příspěvková organizace 

se sídlem: 

zastoupená: 

Vinohradská 46, P.O.Box 32, 120 41 Praha 2 

Ing. Janem Hergetem, Ph.D. 

IČ:49277600,DIČ: CZ49277600 

(dále jen „CzechTourism") 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o spolupráci (dále jen „Smlouva"): 

Článek li 

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

1. Předmětem této Smlouvy je úprava spolupráce mezi smluvními stranami v návaznosti na Projekt dle 

odst. 2 tohoto článku Smlouvy. 

2. Účelem této smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci MUNI a CzechTourism v návaznosti na 

projekt s názvem „Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování 

populace", s registračním číslem CZ.02.l.01/0.0/0.0/16_026/0008430, který je spolufinancovaný 

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02_16_026 Dlouhodobá 

mezisektorová spolupráce v prioritní ose 1 (dále jen Projekt). 

Článek Ill 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Smluvní strany společně prohlašují, že mají zájem dlouhodobě společně spolupracovat v oblasti 

výzkumu mobility populace a tuto spolupráci postupně rozvíjet. Smluvní strany se shodují, že 

výzkum mobility populace je celospolečensky přínosný a potřebný. 
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2. CzechTourism současně deklaruje .zájem o spolupráci na realizaci Projektu a aktivit, na tento 

Projekt navazující. Projekt je svým obsahem i složením partnerů ojedinělý a poskytuje výjimečnou 

příležitost pro propojení aplikační sféry, výzkumných organizací a institucí veřejné správy při 

řešení otázek a problémů souvisejících s vývojem a výzkumem dopravního chování a dopravních 

systémů v České republice. Výraznou přidanou hodnotou Projektu je jeho orientace na 

vysokorychlostní železnici, se kterou jsou spojeny dlouhodobé vize v oblasti rozvoje dopravy v 

české republice, a která významně ovlivní chování jednotlivých aktérů ekonomiky a také 

fungování společnosti jako celku. 

3. Smluvní strany se dohodly, že obsahem spolupráce budou tyto činnosti: 

• vzájemné předávání informací a zkušeností, které souvisí s tématem Projektu, a které se týkají 

cestovního ruchu a mobility populace; 

• společná diskuse nad problematikou spojenou s oblastí mobility populace a cestovního ruchu; 

• průběžné konzultace výstupů, které Projekt a jeho navazující aktivity přinesou; 

• spolupráce na získávání, analýze a vyhodnocení zbytkových signalizačních dat od mobilních 

operátorů; 

• spolupráce na realizaci sociologických průzkumů a analýz v oblasti cestovního ruchu a mobility 

populace; 

• realizace smluvního výzkumu ze strany MUNI pro CzechTourism v oblasti cestovního ruchu a 

mobility populace, pokud se tak smluvní strany vzájemně domluví. Podoba spolupráce na 

realizaci smluvního výzkumu bude upravena samostatnou smlouvou; 

• vzájemná realizace odborných přednášek pro studenty MUNI a zaměstnance CzechTourism; 

• vzájemná spolupráce nad přípravou a realizací projektů svými aktivitami a výstupy navazujících 

na Projekt; 

• účast CzechTourism na akcích organizovaných MUNI (včetně akcí pořádaných v rámci 

Projektu); 

• zapojení CzechTourism do výuky na MUNI a oponentury či případné vedení závěrečných 

studentských prací. 

Článek IV 

TRVÁNÍ SMLOUVY 

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

2. Smluvní strany mohou vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu v půlroční výpovědní lhůtě, 

která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi 

druhé smluvní straně. 

Článek V 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 

1. Jakékoliv změny této Smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran formou 

písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 
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2. Tato Smlouva je uzavřena dnem podpisu smluvních stran. 

3. Vztahy smluvních stran výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními 

předpisy české republiky. 

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 

vyhotoveních. 

S. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv, který je zřízen na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zveřejní MUNI, za řádné 

zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. CzechTourism zveřejnění zkontroluje a MUNI 

upozorní na případné nedostatky. 

6. CzechTourism bere na vědomí povinnost MUNI vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním 

obsahu této smlouvy odpovídajícím způsobem. 

7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, 

nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

Masarykova univerzita 

V Brně dne J.~: .. ~: 2.c<,C

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 

rektor 

česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism 
V Praze dne .. ?.f-./lt:?z,[) 

Ing. Jan He 

ředitel 
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