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DODATEK č. 1 
Ke Smlouvě o spolupráci 

 

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „Smlouva“)  

 
a nová 

 

Smlouva o spolupráci 
 

SMLUVNÍ STRANY: 

TIC BRNO, příspěvková organizace 

se sídlem:   Radnická 365/2,  602 00 Brno 

IČO:   00101460 
zapsaná:  v OR vedeném u KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18 
zastoupená:   Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou 

zástupce oprávněný k jednání ve věcech této Smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel: 

xxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  

dále jen „TIC BRNO“ 

 

a 

Grandhotel service s.r.o. 
               

se sídlem:      Benešova 605/18, Brno-město, 602 00 Brno 
 
IČO:   04680308 DIČ: CZ04680308  
zapsaná:   v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 91396  
zastoupená:  Kristýnou Sedlákovou Salibovou, dle plné moci Mgr. Ing. Františkem 

Sedlákem 
  
kontaktní osoba ve věcech této smlouvy: xxxxxxxxxxxx, tel.:  xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

dále také jen „ Partner“ 

 

A. Smluvní strany uzavřely dne 28. 8. 2021 smlouvu o spolupráci, dále jen „Smlouva“. 

B. Smluvní strany se tímto dohodly na ukončení účinnosti Smlouvy, a to ke dni vložení 

tohoto dodatku č. 1 do registru smluv, 

C. Smluvní strany se tímto dohodly na následujícím vypořádání závazků ze Smlouvy: 

- Partner  

- vrátí TIC BRNO nepoškozenou čtečku Turistických karet, jejíž stav bude 

odpovídat obvyklému opotřebení, 

mailto:schneiderova@ticbrno.cz
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- vystaví TIC BRNO fakturu pro úhradu ceny čtečky Turistické karty na částku 

ve výši 4.029,30 Kč (slovy čtyři tisíce dvacet devět korun českých třicet 

haléřů), 

- vrátí TIC BRNO plastové karty v počtu, jež byl poskytnut v souladu se 

Smlouvou, 

- uhradí TIC BRNO cenu nevrácených plastových karet ve výši á 99,- Kč za 

každou jednu nevrácenou plastovou kartu. 

 

- TIC BRNO 

- uhradí Partnerovi dle jím vystavené faktury cenu čtečky turistických karet  

ve výši 4.029,30 Kč (slovy čtyři tisíce dvacet devět korun českých třicet 

haléřů), 

- vystaví Partnerovi fakturu pro úhradu ceny nevrácených plastových karet na 

částku ve výši á 99,- Kč za každou jednu nevrácenou plastovou kartu. 

 

D. Smluvní strany se tímto dohodly na uzavření nové smlouvy o spolupráci, jejíž úplné 

znění zní následovně: 

I. 

Účel smlouvy 

TIC BRNO v rámci projektu tzv. turistické karty BRNOPAS oslovuje instituce v Brně, které se 

do projektu zapojí. Turistická karta BRNOPAS umožňuje zákazníkům zvýhodněné vstupné do 

kulturních objektů města Brna a atraktivit pořádaných v Brně, dále jen „BRNOPAS“. Zapojené 

instituce získají marketingovou podporu, kdy v rámci kampaně se bude propagovat BRNOPAS 

a zároveň zapojené instituce. Cílem projektu je rovněž zvýšení povědomí o institucích a 

zvýšení jejich návštěvnosti. 

 

II. 

Předmět Smlouvy 

1. Partner je institucí poskytující ubytovací služby a prodej produktů a disponuje k tomu 
všemi příslušnými oprávněními, licencemi, provozovacími právy v souladu s obecně 
platnými právními předpisy. 

 

2. TIC BRNO se zavazuje na vlastní odpovědnost a na vlastní náklady: 

a) zajistit propagaci BRNOPASu a současně Partnera  

- umístěním na webových stránkách a Facebooku TIC BRNO, na webových 
stránkách www.brnopas.cz,  

- distribucí propagačních materiálů projektu ve všech turistických informačních 
centrech, které provozuje TIC BRNO – tj. IC „Pod krokodýlem“ na ulici Radnická, 

http://www.brnopas.cz/
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IC „TO JE BRNO“ na ulici Panenská, IC na Hlavním vlakovém nádraží, IC na 
brněnském letišti, formou tištěné brožury, obsahující zejm. seznam institucí 
zapojených do projektu a informace o vstupném na akce institucí; to vše po dobu 
trvání této Smlouvy. Propagační materiály vytvoří TIC BRNO v rámci celého 
projektu. Po dobu trvání Smlouvy se budou materiály postupně doplňovat a jejich 
charakter měnit dle potřeb obou smluvních stran. 

b) zajistit vytvoření a zpřístupnění prodejního účtu Partnerovi na portálu 
www.brnoid.cz 

c) zaškolit personál Partnera ohledně prodejního účtu a systému prodeje BRNOPASů, 
a to ve formě jednorázového školení, dle předem dohodnutého termínu, v prostorách 
Partnera. 

 

3. Partner se zavazuje na vlastní odpovědnost a na vlastní náklady zajistit prodej 
BRNOPASů zákazníkům dle aktuálního ceníku uvedeného na webových stránkách 
www.brnopas.cz formou QR kódu, jenž Partner zákazníkovi zašle e-mailem nebo 
poskytne v tištěné formě. Prodej je prováděn jménem TIC BRNO a na jeho účet. 

4. TIC BRNO poskytne Partnerovi jednorázově příležitost k prodeji tzv. zvýhodněných 
BRNOPASů, a to: 
- 52 kusů BRNOPASů, 
- třídenních, dvoudenních a jednodenních, a to vše ve variantě jak pro děti, tak pro 

dospělé, 
- za cenu á xxx,- Kč oproti standartní ceně dle aktuálního ceníku bude Partnerovi 

poskytnuta sleva dle tabulky níže 
 

Varianta 
BRNOPASu 

Cena dle aktuálního 
ceníku 

Poskytnutá 
sleva 

1 den dospělý xxx Kč xxx Kč 

2 dny dospělý xxx Kč xxx Kč 

3 dny dospělý xxx Kč xxx Kč 

1 den dítě do 15 let xxx Kč xxx Kč 

2 dny dítě do 15 let xxx Kč xxx Kč 

3 dny dítě do 15 let xxx Kč xxx Kč 

dále jen „zvýhodněný BRNOPAS“. 

5. PODMÍNKY VYUŽITÍ zvýhodněných BRNOPASŮ Partnerem: 
Partner:  

- je oprávněn poskytnout svému zákazníkovi, jenž se u Partnera ubytoval alespoň 
na jednu noc, tzv. zvýhodněný BRNOPAS,  

- za výše uvedeného předpokladu poskytne Partner zákazníkovi zvýhodněný 
BRNOPAS za xxx Kč, nebo zdarma (tj. může fakt, že tzv. zvýhodněné BRNOPASy 
ve svém zařízení nabízí, použít ve vlastní marketingové kampani). 

- Partner se bude snažit využít, ale není povinen využít, rozumí se odebrat, 
maximální počet přidělených tzv. zvýhodněných BRNOPASů. Předmětem 
vyúčtování mezi Partnerem a TIC BRNO bude počet reálně vydaných tzv. 
zvýhodněných BRNOPASů. Nevyužité přidělené tzv. zvýhodněné BRNOPASy 
budou bez sankce vůči Partnerovi vráceny Partnerem TIC BRNO. 

- Partner bere na vědomí, že tzv. zvýhodněné BRNOPASy jsou k dispozici a mají 
platnost pouze do 15/12/2022. 

 

http://www.brnopas.cz/
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III. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Tato Smlouva nezavazuje Partnera prodat jakýkoliv minimální počet BRNOPASů. 

2. Smluvní strany jsou povinny při plnění svých povinností z této Smlouvy postupovat tak, 
aby bylo chráněno dobré jméno a oprávněné zájmy obou smluvních stran.  

3. Smluvní strany se zavazují navzájem se neprodleně informovat o všech skutečnostech, 
které mohou nepříznivě ovlivnit splnění jejich povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

IV. 
Finanční vyrovnání a platební podmínky 

1. Druhy BRNOPASu a jeho ceny jsou v aktuálním znění uvedeny na webu www.brnopas.cz, 
v tištěné brožuře a dalších propagačních materiálech dle čl. II. odst. 2 písm. a) této 
Smlouvy.  

2. PROVIZE PARTNERA Z PRODEJE BRNOPASŮ: 

Strany se dohodly, že za každý 1 ks prodaného BRNOPASu libovolné varianty evidovaný 
v prodejním účtu Partnera náleží Partnerovi následující odměna - provize:  

- do 30 kusů prodaných BRNOPASů celkem v kalendářním roce provize á 1 ks ve 
výši xxx Kč. 

- nad 30 kusů BRNOPASů prodaných v kalendářním roce provize á 1 ks ve výši xxx 
Kč.  

- Odměna se nevztahuje na prodej zvýhodněných Brnopasů za xxx Kč.  

Partner vystaví a doručí TIC BRNO fakturu pro úhradu ujednané odměny / provize, a to 
nejméně jednou ročně. Na odměnu, která činí méně než xxx Kč v kalendářním roce, 
Partner fakturu nemusí vystavovat a odměny se může vzdát. Pokud se Partner odměny 
vzdá, informuje písemně (emailem) kontaktní osobu. Faktura musí obsahovat veškeré 
náležitosti daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy. TIC BRNO se zavazuje 
uhradit fakturu do 21 dnů od data doručení faktury. 

3. Partner zašle TIC BRNO nejméně jednou ročně vyúčtování prodaných BRNOPASů. 
Z vyúčtování musí být jasně patrné, kolik BRNOPASů, jakých druhů a v jaké výši bylo 
Partnerem prodáno. Vyúčtování bude TIC zasláno nejméně jednou ročně. 

4. Na základě vyúčtování dle čl. IV. odst. 3 Smlouvy TIC BRNO vystaví a doručí Partnerovi ve 
lhůtě 14 dní po obdržení vyúčtování fakturu na částku odpovídající výtěžku z prodeje 
BRNOPASů, včetně DPH v zákonné výši, a to nejméně jednou ročně.  

5. V případě prodlení s úhradou jakékoliv faktury se zavazuje zaplatit smluvní strana, která se 
opozdila s platbou, úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý den 
prodlení až do dne zaplacení dlužné částky. 

6. Obě smluvní strany si jsou oprávněny vrátit fakturu v případě, že faktura nebude 
obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude vystavena předčasně nebo neoprávněně, a 
to doporučeným dopisem, faxem nebo elektronickou poštou. Partner je povinen podle 
povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury 
se přerušuje původní lhůta splatnosti. Nová lhůta běží znovu ode dne doručení opravené 
nebo nově vyhotovené faktury TIC BRNO. 

7. Partner je plně odpovědný za správnost údajů, které budou uvedeny ve vyúčtování dle čl. 
IV. odst. 3 Smlouvy předloženém TICu BRNO. Pokud Partner úmyslně zatají či jiným 
způsobem způsobí, že ve vyúčtování bude uvedeno větší množství nebo jiné druhy 
BRNOPASů, než které byly skutečně Partnerem prodány, je Partner povinen uhradit TIC 
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BRNO smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to do 3 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
TIC BRNO Partnerovi. Tímto není dotčen nárok TIC BRNO na náhradu škody. 

V. 

Doba platnosti Smlouvy 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

2. Tuto Smlouvu lze ukončit: 

a) písemnou dohodou obou smluvních stran; 

b) písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně na adresu jejího sídla, přičemž 
výpovědní doba se sjednává jako dvouměsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla doručena výpověď druhé smluvní straně; 

c) odstoupením od Smlouvy pro její porušení podstatným způsobem. Za podstatné 
porušení Smlouvy se považuje nedodržení povinností dle čl. II. odst. 2 a 5 a čl. IV. odst. 
3 a 7 této Smlouvy. 

 

VI. 

Obchodní tajemství, ochrana osobních údajů, registr smluv 

 
1. Partner tímto výslovně bere na vědomí, že TIC BRNO je subjektem povinným poskytnout 

informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 
 
2.  Partner tímto výslovně prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za 

obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek.  

 
3. Ochrana a zpracovávání osobní údajů je v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (dále jen „GDPR“), přičemž právní základ, rozsah a účel zpracování osobních 
údajů včetně uvedených práv subjektu údajů lze najít zde: https://ticbrno.cz/zasady-
zpracovani-osobnich-udaju-tic-brno. 
 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami, 
přičemž platí datum pozdějšího podpisu. S ohledem na to, že hodnota této smlouvy není 
smluvním stranám v době jejího uzavření známa, ujednává se, že bude smlouva 
z opatrnosti vložena do registru smluv. Účinnosti tato smlouva tedy nabývá okamžikem 
vložení do registru smluv. 

2. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze po dosažení úplného 
konsenzu na obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatkem k této Smlouvě 
podepsaným oběma smluvními stranami. Smluvní strany tedy vylučují možnost uzavření 
dodatku bez ujednání o veškerých náležitostech dle § 1726 ObčZ. Smluvní strany rovněž 

https://ticbrno.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju-tic-brno
https://ticbrno.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju-tic-brno
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vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 a ustanovení § 1757 odst. 2 ObčZ. 

4. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této Smlouvy budou řešit 
zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu 
této Smlouvy. V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem 
příslušným podle sídla TIC BRNO. 

5. Partner bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

6. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této Smlouvě podléhá schválení druhou 
smluvní stranou.  

7. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv 
na platnost ostatních ujednání. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné 
nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem 
a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku. 

8. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této Smlouvy. 

9. Tato Smlouva byla sepsána ve 2 vyhotoveních s platností originálu,  obě strany obdrží 1 
vyhotovení této Smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky k této 
Smlouvě. 

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Brně, dne 11.5.2022 

………xxxxxxxxxxxxxx…………………… 

za TIC BRNO, příspěvková organizace 
Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková, 

ředitelka organizace 

V Brně, dne  26.5.2022 

………………xxxxxxxxxxxxxx……………… 

za Grandhotel service, s.r.o. 
Mgr. Ing. František Sedlák 

General Manager 
 
 
 

 


