Smlouva č. JMK063037/20/OSV/1

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o zabezpečení realizace projektu Rodinné pasy

1.

Objednatel

Jihomoravský kraj
zastoupený:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení (číslo účtu):
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:

Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
70888337
CZ70888337
Komerční banka, a.s., č. ú. 27-7491250267/0100
Mgr. Jana Pízová, DiS., referentka pro rodinnou politiku
+420 541 652 169
pizova.jana@jmk.cz

(dále jen „Objednatel“)
a
2.

Zhotovitel

VERTIGO.CZ, s.r.o.
zastoupená:
Martou Částkovou, jednatelkou
se sídlem:
Rybářská 1006/5a, Staré Brno, 603 00 Brno
IČO:
26295997
DIČ:
CZ26295997
plátce DPH:
Ano
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 3780
bankovní spojení (číslo účtu): 27-7648410207/0100
telefon:
e-mail:
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)
uzavřeli v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o
zabezpečení realizace projektu Rodinné pasy (dále jen „Smlouva“).
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I.
1.

V případě, že nebude možné bez vlastního zapříčinění dílčí část plnění Smlouvy specifikovanou
v čl. II písm. k) „pořádání akcí pro rodiny s dětmi“ Smlouvy realizovat, vyhotoví o tom zhotovitel
odůvodněnou zprávu a doručí ji objednateli k odsouhlasení.

2.

V případě, že se akce, kterou nelze dle čl. I. tohoto Dodatku v určitém období realizovat, již
konala v jakémkoliv jiném období za doby trvání smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli
prokazatelně doložit veškeré finanční náklady vzniklé v souvislosti s pořádáním takové akce.

3.

Celková cena za splnění předmětu Smlouvy uvedená v čl. IV. Smlouvy se poté poníží o náklady
prokazatelně doložené dle čl. I odst. 2 tohoto Dodatku. Výjimku tvoří prokazatelně vynaložené
náklady na přípravu akce, kterou nelze splnit dle čl. I tohoto Dodatku.

4.

V případě, že se akce, kterou nelze dle čl. I. tohoto Dodatku v určitém období realizovat,
nekonala v žádném jiném období za doby trvání smlouvy, poníží se celková cena za splnění
předmětu Smlouvy uvedená v čl. IV. Smlouvy o částku určenou po vzájemné dohodě smluvních
stran.

II.
1.

Tímto Dodatkem dochází k aktualizací Přílohy č. 2 Smlouvy - Vzorové smlouvy s poskytovateli
slev.

III.
1.

Tento Dodatek je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.

2.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

3.

Tento Dodatek splňuje jako právní jednání Jihomoravského kraje, schválené dne 10. 2. 2020
usnesením Rady jihomoravského kraje č. 657/21/R10, podmínky uvedené v ustanovení § 23
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy
Příloha č. 1:

Vzorová smlouva s poskytovateli slev

V Brně dne 18.03.2021

V Brně dne 31.03.2021

_____________________________________
Objednatel

_____________________________________
Zhotovitel
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Příloha č. 1

Smlouva o spolupráci na projektu Rodinné pasy
podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“)
(dále jen „Smlouva“)

1. Zhotovitel projektu
Jihomoravský kraj
se sídlem:
IČO:
DIČ:

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
70888337
CZ70888337

zastoupený na základě Smlouvy o zabezpečení realizace projektu Rodinné pasy uzavřené dne
………………………. společností:
VERTIGO.CZ, s.r.o.
zastoupená:
Martou Částkovou, jednatelkou
se sídlem:
Rybářská 1006/5a, Staré Brno, 603 00 Brno
IČO:
26295997
DIČ:
CZ26295997
plátce DPH:
Ano
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 3780
bankovní spojení (číslo účtu):
27-7648410207/0100
telefon:
e-mail:
(dále jen „Zhotovitel“)

a
2.

Poskytovatel slevy
…………………………………………………………….
zastoupená:
…………………………………………………………………………………
se sídlem:
…………………………………………………………………………………
IČO:
…………………………………………………………………………………
DIČ:
…………………………………………………………………………………
telefon:
…………………………………………………………………………………
e-mail:
…………………………………………………………………………………
Adresa provozovny, která má být uvedena v katalogu poskytovatelů slev:1
název poskytovatele slevy, adresa:
…………………………………………………………………………………
odpovědná osoba:
…………………………………………………………………………………
telefon:
…………………………………………………………………………………
e-mail:
…………………………………………………………………………………
internetové stránky:
…………………………………………………………………………………
propagační text:
…………………………………………………………………………………

1

Poskytovatel vyplní pouze v případě, že se liší od sídla uvedeného v odst. 2 této Smlouvy.
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…………………………………………………………………………………
(dále jen „Poskytovatel“)
(Zhotovitel a Poskytovatel společně dále také jako „Smluvní strany“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.

Účelem této Smlouvy je zajištění poskytování slev na zboží a/nebo služby v rámci
Jihomoravského kraje, jakož i smluvní zapojení Poskytovatele do slevového systému projektu
Jihomoravského kraje s názvem Rodinné pasy (dále jen „projekt“).

2.

Jihomoravský kraj je vlastníkem a garantem projektu pro území Jihomoravského kraje.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY
1.

Předmětem této Smlouvy je spolupráce Zhotovitele a Poskytovatele, spočívající zejména
v umožnění zapojení Poskytovatele do projektu a poskytnutí slevy na zboží a/nebo služby
v rámci Jihomoravského kraje Poskytovatelem.

2.

Poskytovatel se projektu na základě této Smlouvy účastní formou poskytnutí slevy na zboží
a/nebo služby, které poskytuje držiteli karty Rodinný pas (dále jen „Karta“) na základě
předložení Karty při nákupu zboží a/nebo služby u Poskytovatele. Držitelem Karty se rozumí
osoba, jejíž jméno je uvedeno na Kartě. Držitelem Karty je vždy jeden z rodičů.

3.

Sleva se vztahuje na rodinné příslušníky držitele Karty. Rodinnými příslušníky se pro účely této
Smlouvy rozumí rodiče a jejich potomci. Počet potomků, na které se sleva vztahuje, není
omezen.

4.

Poskytovatel má právo pro účely ověření totožnosti držitele Karty žádat předložení průkazu
totožnosti.

5.

Podkladem pro poskytnutí slevy pro celou rodinu je předložení alespoň jedné (1) Karty
Poskytovateli.

III. POSKYTOVANÁ SLEVA A DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY
1.

Poskytovatel se na základě této Smlouvy zavazuje, že držiteli Karty poskytne slevu ……… % na
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Tato Smlouva je mezi Smluvními stranami uzavřena na dobu:2
24 měsíců od podpisu této Smlouvy.
36 měsíců od podpisu této Smlouvy.
Na dobu neurčitou.

2

Poskytovatel zatrhne pouze jednu z uvedených možností.
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3.

Shora uvedeným není dotčeno právo kterékoliv Smluvní strany tuto Smlouvu ukončit podle čl. IV
této Smlouvy.

IV. UKONČENÍ SMLOUVY
1.

2.

Tato Smlouva může být ukončena pouze:
1.1.

uplynutím doby, na kterou byla sjednána, v případě, že byla uzavřena na dobu určitou;

1.2.

písemnou dohodou Smluvních stran, a to ke dni podpisu takové dohody oběma Smluvními
stranami, případně ke dni, který bude v takové dohodě sjednán;

1.3.

písemnou výpovědí kterékoliv ze Smluvních stran; nebo

1.4.

jednostranným písemným odstoupením od této Smlouvy podle příslušných ustanovení
občanského zákoníku v případě porušení čl. III této Smlouvy.

Výpovědní doba v případě výpovědi podle čl. IV. odst. 1.3 této Smlouvy činí dva (2) měsíce a
počíná běžet od prvního dne v měsíci následujícím po doručení písemné výpovědi druhé Smluvní
straně.
2.1.

Smluvní strany se dohodly, že výpověď podle čl. IV. odst. 1.3 této Smlouvy je druhé
Smluvní straně doručena po uplynutí tří (3) dnů ode dne, kdy byla podána provozovateli
poštovních služeb. Pokud je výpověď zaslána elektronicky, prostřednictvím e-mailové
zprávy, považuje se za doručenou dnem odeslání této e-mailové zprávy na e-mailovou
adresu druhé Smluvní strany, uvedenou v odst. 1 resp. odst. 2 této Smlouvy.

V. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1.

2.

Poskytovatel se zavazuje:
1.1.

po předložení platné Karty poskytnout držiteli Karty slevu dle čl. III této Smlouvy;

1.2.

zajistit informovanost všech svých zaměstnanců o podmínkách poskytování slev na zboží
či služby na všech pobočkách, kde lze slevu uplatňovat;

1.3.

umístit na viditelném místě (např. vchodové dveře, prodejní místo apod.) provozovny
označení projektu a samolepku Rodinný pas;

1.4.

bez zbytečného odkladu poté, co se o takové skutečnosti Poskytovatel dozví nahlásit
Zhotoviteli veškeré změny údajů týkající se této Smlouvy (např. změnu adresy provozovny,
změnu telefonního kontaktu, ukončení činnosti apod.), a to písemnou formou,
prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mailovou adresu uvedenou v odst. 1 této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje:
2.1.

vydávat v souvislosti se zabezpečením realizace projektu Karty s vyznačením doby jejich
platnosti;

Stránka 3 z 5

2.2.

poskytnout Poskytovateli bezplatně předměty nezbytné pro označení provozovny ve
smyslu čl. V. odst. 1.3 této Smlouvy;

2.3.

prezentovat Poskytovatele v katalogu slev v případě jeho vydání, nebude-li sjednáno
jinak;

2.4.

prezentovat Poskytovatele v katalogu poskytovatelů slev dostupném na internetových
stránkách projektu www.rodinnepasy.cz a v mobilní aplikaci projektu.

VI. OBECNÁ USTANOVENÍ
1.

Poskytovatel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že v rámci předkládaných materiálů nedojde
k porušení práv třetích osob, k porušení předpisů upravujících ochranu duševního vlastnictví
a průmyslových práv, zejména předpisů autorského práva, a dále že nedojde k porušení práv
plynoucích ze zapsaných ochranných známek třetích osob.

2.

Poskytovatel souhlasí s případným uveřejněním v jiných médiích ve spojení s projektem.

3.

Zhotovitel neodpovídá za slevu poskytnutou Poskytovatelem na základě této Smlouvy.

4.

Poskytovatel tímto uděluje výslovný souhlas Zhotoviteli se zpracováním osobních údajů
Poskytovatele podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, resp. podle 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 volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
za účelem realizace projektu podle této Smlouvy a pro vnitřní účely Zhotovitele. Zhotovitel
má právo zpracovat osobní údaje elektronickými prostředky způsobem umožňujícím uložení
osobních údajů v elektronických databázích a zpracování těchto údajů počítačovými programy
používanými Zhotovitelem a/nebo osobami, které pro Zhotovitele vykonávají vnitřní správu.
Poskytovatel výslovně opravňuje Zhotovitele v rámci výše uvedeného souhlasu k předání jeho
osobních údajů osobám, které pro Zhotovitele vykonávají vnitřní správu, zejména osobám
zajišťujícím pro Zhotovitele účetní, právní a finanční služby. Poskytovatel výslovně opravňuje
Zhotovitele v rámci shora uvedeného souhlasu, v souvislosti s ukončením závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku, k předání jeho osobních údajů Jihomoravskému kraji, jakožto Objednateli na
základě veřejné zakázky a garantu projektu, jakož i osobám, které pro Jihomoravský kraj
vykonávají vnitřní správu, zejména osobám zajišťujícím pro Jihomoravský kraj účetní, právní
a finanční služby.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

V případě, že má Poskytovatel více poboček, bude nedílnou součástí této Smlouvy vždy příloha,
v níž budou jednotlivé pobočky a slevy, které poskytují, specifikovány.

2.

V této Smlouvě, pokud z kontextu zcela jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova
v jednotném čísle rovněž význam daného slova v čísle množném a naopak, význam slova
vyjadřující určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost
a jako takové nemají vliv na výklad této Smlouvy.
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3.

Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv
na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu
takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.

4.

Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této
Smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.

5.

Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

6.

Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky, číslovanými ve vzestupném pořadí,
podepsanými všemi Smluvními stranami.

7.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá Smluvní strana
obdrží jedno (1) vyhotovení této Smlouvy.

8.

Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.

9.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu oběma Smluvními
stranami.

10.

Smluvní strany si tuto Smlouvu náležitě přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují,
že je ujednána na jejich svobodné vůli.

V ________________ dne ____________

V ________________ dne ____________

_____________________________________
Za Zhotovitele
v. z. Vertigo.CZ, s.r.o.
Marta Částková, jednatelka

_____________________________________
Poskytovatel
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