
SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
„Rožnovská seniorská karta"

Město Rožnov pod Radhoštěm
Sídlo: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
ÍČ:00304271
DIČ: CZ00304271
Zastoupené starostou města íng. Radimem Holišem
dále jen „Město"

a

Optika MitáŠ, s.r.o.
Sídlo: Poláškova 31, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 08075816

Zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě pod C78254
Zapsaný/á ve veřejném rejstříku -
dále jen „Instituce"

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona 5. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen uOZ“), tuto smlouvu o spolupráci.

Preambule

Základním účelem této smíouvy o spolupráci (dále jen „Smlouva") je realizace programu „Rožnovské
seniorské karty" a podpora aktivizace občanů v seniorském věku, tj. osob starších 65 let věku. Město
bude uzavírat s podnikatelskými subjekty (dále též „instituce") dohody o poskytnutí slev z ceny služby
nebo produktu instituce (smlouvy o spolupráci) občanům po předložení „Rožnovské seniorské karty".
„Rožnovskou seniorskou kartu" bude Město vydávat osobám starším 65 let po předložení dokladu

totožnosti a 1 průkazkové fotografie. Seznam instituci poskytujících seniorům slevy z cen jejich služeb
či výrobků bude uveden v informačním letáčku vydávaným Městem a zveřejněným na webových
stránkách města www.roznov.cz.
Konstatuje se, že obě smluvní strany mají zájem na propagaci a realizaci programu „Rožnovské
seniorské karty" a považují svá vzájemná plnění dle této Smlouvy za plně vyrovnaná, činěná ve vlastním
zájmu a vzájemně se vzdávají jakéhokoliv případného nároku na úplatu v souvislosti s plněním dle této
Smlouvy. Smluvní strany konstatují, že poskytované slevy z cen služeb a výrobků jsou 100 % nákladem
Instituce a strany vůči sobě nemají žádné finanční závazky vyplývající z této dohody o spoluprácí.

ČI. 1
Předmět Smlouvy

1.1. Předmětem této Smlouvy je realizace programu „Rožnovské seniorské karty", tj. sjednání práv a
povinností mezi Městem a Institucí, souvisejících s poskytováním slev z cen služeb a výrobků
Instituce, vydáváním, propagací a užíváním „Rožnovské seniorské karty", která bude jejího držitele
opravňovat k čerpání výhod (slev) uvedených v informačním letáčku. Instituce se touto Smlouvou
zavazuje plnit závazky uvedené v bodě 1.2. této Smlouvy a Město se zavazuje plnit závazky
uvedené v bodě 1.3. této Smlouvy.

1.2. Instituce se zavazuje:
1.2.1. Umístit banner „Rožnovské seniorské karty" (dále též „RSK") na svém webu tak, aby z něj byla

patrna účast Instituce v programu RSK, a vhodně propagovat program RSK, zejména na
webových stránkách a ve svých prostorách. Pokud Instituce nemá webové stránky, umístí
informace o RSK pouze ve svých prostorách.

1.2.2. Zaslat Městu banner (logo) své Instituce.
1.2.3. Umístit na svém webu, pokud jej Instituce má, nabídky služeb nebo výrobků, které jsou

zvýhodněny pro držitele RSK.
1.2.4. Poskytnout osobám, které předloží „Rožnovskou seniorskou kartu", v období od 1. 7. 2020 do

30. 6. 2021, slevu 10 % na brýlové obruby, čočky, sluneční a sportovní brýle, doplňkový



(pouzdra, utěrky, spreje, lupy), při zhotovení brýlí zdarma vyšetření optometristou,sortiment
bez nároku na náhradu této slevy.

1 2 5 Zaslat Městu reporty o slevách služeb či výrobků poskytnutých osobám, ktere předložily RS ,
a to za uplynulé pololetí vždy do 20. kalendářního dne měsíce bezprostředné následujícího po
uplynulém pololetí. Pokud byla poskytnuta jen jednorázová sleva, zaslat Městu report o poctu 
poskytnutých jednorázových slev do 20. kalendářního dne měsíce bezprostredne následujícího 
po skončení akce, na kterou se jednorázová sleva vztahovala. Reporty budou zaslaný na 
adresu Města uvedenou shora nebo na e-mail: rosenka@roznov.cz. Ve zprávě bude uvedeno, 

které služby a výrobky byla poskytnuta sleva a jejich počet.na

1 2 6 Dodržovat zákony a postupovat tak, aby zejména nebyl porušen zákon c. 634/1992 Sb o 
' ' ‘ ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a v souvislosti s poskytováním slev 

dodržovat rovné zacházení a zákaz diskriminace,

1.3. Město se zavazuje: , , . ,
1.3.1. Zaslat Institucí bannerRSK tak, aby jej Instituce mohla umístit na svém webu.
1.3.2. Umístit logo instituce na svých webových stránkách v sekci RSK. _

svém webu seznam služeb a výrobků, které jsou zvýhodněny pro držitele RSK, tj. 
které bude poskytnuta sleva.
Zajistit veřejné předvedení projektu „Rožnovská seniorská karta".

na1.3.3. Umístit na

1.3.4.

1.4. Smluvní strany se zavazují předmětné bannery na svých stránkách zachovat po celou dobu trvání 
této Smlouvy a jsou oprávněny je dočasně odstranit pouze po dobu nezbytně nutnou k provedeni 
údržby, oprav nebo úprav svých webových stránek.

ČI. 2
Další ujednání

2.1. Strany této Smlouvy se zavazují, že podmínky spolupráce sjednané v této Smlouvě a výsledek teto 
spolupráce použiji výhradně pro své účely, jak jsou stanoveny v této Smlouvě a že tyto podmínky 
a výsledek spolupráce nepřevedou, a nebudou zprostředkovávat třetí osobě bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany. To neplatí o informacích poskytnutých sdělovacím 
prostředkům v rámci kampaně „Rožnovské seniorské karty .

2 2 Spolupráce, jak je uvedena v této Smlouvě, nesmí zasahovat do práv třetích osob, nesmí být na 
újmu volné hospodářské soutěži a musí být realizována v souladu s platnou právní úpravou. Die 
dohody smluvních síran bude spolupráce dle této Smlouvy probíhat bezúplatně.

ČI. 3
Trvání smluvního vztahu

3.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 6. 2021.

3.2. Smlouvu lze předčasně ukončit:
3.2.1. dohodou smluvních stran k určitému datu, ^ .
3.2.2. odstoupením z důvodů stanovených zákonem nebo z důvodů sjednaných v bodě 3.4. teto 

Smlouvy.

Dohoda o ukončení této Smlouvy i odstoupení musí být písemné a doručené druhé smluvní straně, 
jinak jsou neplatné.

3.4. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních 
stran nesplní nebo poruší svůj závazek plynoucí z článku 1 této Smlouvy a nezjedná nápravu ani 
v dodatečné lhůtě poskytnuté druhou smluvní stranou, která bude činit nejméně 10 dní.

ČI. 4
Závěrečná ujednání

4.1. Tato Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem 
zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemně - dodatky podepsanými smluvními stranami. Za písemnou

3.3.



formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových nebo jiných elektronických zpráv.
Dodatek se neuzavírá v případě změny názvu nebo jména, statutárního orgánu, sídla, bankovního
účtu kterékoli ze smluvních stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně.

změně všech skutečností, které4.3. Smluvní strany se zavazují neprodleně vzájemně informovat o
mohou mít vliv na plnění práv a povinností z této Smlouvy.

4.4. Práva a povinnosti v této Smlouvě neupravené se řídí občanským zákoníkem.

Instituce prohlašuje, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a
zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. V případe, ze
podle zákona č. 340/2015 Sb„ o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovaní
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),^vzniká povinnost tuto Smlouvu zveřejnit

prostřednictvím Registru smluv, toto zveřejnění zajistí Město.

4.6. Město je, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volnem pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
správcem osobních údajů subjektů údajů. Informace o jejich zpracování vyžadované platnými
právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování a přehledu práv a povinnosti Města
jsou zveřejněny na jeho webové stránce www.roznov.cz.

4.7. Ukáže-li se kterékoliv z ustanovení této Smlouvy neplatné nebo neúčinné nebo se z jakýchkoliv
důvodů neplatným nebo neúčinným stane, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost

ostatních ustanovení Smlouvy.

4.5.

a každá ze4.8. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této Smlouvy je výsledkem jednání stran
smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této Smlouvy.

4.9. Nedílnou součástí této Smlouvy je grafické zobrazení „Rožnovské seniorské karty".

4.10. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní
strany měly nebo chtěly ujednat. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě
ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými
ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádné ze smluvních stran jakýkoli závazek.

4.11. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou,
není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy nebo její změny, ani když podstatně nemění

podmínky nabídky.

4.12. Instituce prohlašuje, že je oprávněna tuto Smlouvu uzavřít a plnit závazky z ní vyplývající.

4.13. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu
obsahu, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s touto
Smlouvou připojují své podpisy.

4.14. Tato Smlouvaje sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Instituce obdrží jedno
a Město obdrží dvě vyhotovení.

4.15. Tuto Smlouvu a její uzavření schválila Rada města Rožnova pod Radhoštěm usnesením
č. 1133/56 na svém zasedání dne 5. 6. 2020.
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