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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Č. 22134 

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“) 

(dále též „Smlouva“) mezi 

Společnost: NFCtron a.s.  
IČO: 07283539 

se sídlem: Opletalova 1525/39, Nové Město, 110 00 Praha 

Zastoupen/a: Janem Šimkem, členem představenstva 

Kontakt: Bára Zeithamlová 

xxxx 

xxxx 

Bankovní spojení: xxxx 

(dále jen „Poskytovatel“) 

a 

Společnost/Jméno, příjmení: Statutární město Most 

IČO: 00266094 

DIČ: CZ00266094 

se sídlem / místem podnikání / bytem: Radniční 1/2, 434 01 Most 

Kontaktní osoba: Tomáš Brzek 

Mobilní telefon: xxxx 

E-mail: xxxx 

Bankovní spojení xxxx 

(dále jen „Klient“) 

(Poskytovatel a Klient jsou dále označováni též jako „Strana“ a společně jako „Smluvní strany“) 

 

 

Předmět smlouvy 

Poskytovatel se zavazuje poskytnout Klientovi Systém NFCtron, který slouží jako platební systém pro účely 

pořádání událostí, koncertů, festivalů a jiných obdobných akcí a dále platforem NFCtron Hub a NFCtron Pass. 

Klient má zájem uspořádat společenskou akci, která je blíže specifikována v části smlouvy nazvané „Popis 

Akce“ (dále jen „Akce“). Při pořádání Akce má Klient zájem spolupracovat s Poskytovatelem a využít software, 

hardware a platformu NFCtron Hub a NFCtron Pass Poskytovatele v rozsahu stanoveném v této Smlouvě.  

 

Popis Akce 

Název akce Vánoční trhy 2022 

Místo konání Akce: Most 

Datum konání Akce: 25. 11. - 31. 12. 2022 

Další popis Akce: Dlouhodobý provoz v rámci vánočních trhů 

 

Rozsah služeb Poskytovatele 

Pokladní systém 

Klient využije pokladní systém na Akci ANO 

Zaškrtnutím ANO Klient prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s právy a povinnostmi stanovenými ve VOP 

Pokladní systém (v příloze). 

NFCtron Pass 

Využití služby NFCtron Pass k prodeji vstupenek na 

Akci NE 

Zaškrtnutím ANO souhlasí Klient s Obchodními podmínkami služby NFCtron Pass, především s právy a 

povinnostmi dle čl. 5 VOP NFCtron Pass (v příloze).  

Využití služby NFCtron Pass k prodeji kreditu na Čipy 

na Akci  NE 

https://rejstrik-firem.kurzy.cz/00266094/statutarni-mesto-most/registrace-dph/
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Výše depozitu, který může Poskytovatel z Bankovního 

účtu Akce zadržet na refundace Kreditu po lhůtě na 

refundace  
xxx,- Kč 

Zaškrtnutím ANO souhlasí Klient s Obchodními podmínkami NFCtron Pass a souhlasí s VOP NFCtron Pass, 

především s právy a povinnostmi dle čl. 6 VOP NFCtron Pass (v příloze). 

K prodeji propagačních, reklamních předmětů a 

dárkových předmětů na Akci využije služby NFCtron 

Pass. 
NE 

Zaškrtnutím ANO souhlasí klient s Obchodními podmínkami a souhlasí s VOP NFCtron Pass, především 

s právy a povinnostmi dle čl. 7 VOP NFCtron Pass (v příloze). 

 

1. Poskytovatel manuálně zabezpečí snížení ceny vybraných produktů nahraných do aplikace dle požadavků 

Klienta, čímž poskytne konečnému spotřebiteli slevu. Požadavky jsou uvedeny v příloze č. 1. 

2. Poskytovatel při manuálním snížení ceny bude zaokrouhlovat finální cenu všech produktů směrem dolů. 

Viz příklady v příloze č. 1. 

3. Ceny všech produktů musí být dodány ještě před začátkem Akce a v průběhu Akce jsou již neměnitelné. 

4. Poskytovatel a Klient budou při vzájemném vyúčtování poskytnutých služeb a výpočtech DPH vycházet 

ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 37. 

5. Finanční prostředky za dobití kreditu na informačním centru, které proběhne na prodejních zařízeních 

NFCtron (platební metodou hotovost), které má Klient zapůjčené, budou příjmem Klienta a ten je bude 

držet až do konečného vyúčtování, kdy proběhne vzájemné započtení pohledávek a závazků včetně těchto 

prostředků. Vyúčtování akce proběhne v nejkratším možném termínu po skončení akce. 

6. Poskytovatel se zavazuje vést odděleně produkty hrnek, kelímek záloha a kelímek vratka tak, aby nebyly 

součástí vyúčtování jednotlivých prodejců, ale u každého prodejce bude zachycen počet prodaných a 

vykoupených kelímků prostřednictvím platebního systému NFCtron. Tyto produkty budou jednotliví 

prodejci prodávat a vykupovat, ale výsledná tržba bude vedena pod organizací klienta.        

7. Poskytovatel se zavazuje k zabezpečení podmínek pro nahrání sortimentu do systému NFCtron Hub. 

Poskytovatel bude rovněž aktivně komunikovat s prodejci za účelem včasného nahrání sortimentu 

alespoň 4 dny před začátkem akce. 

8. Za dobitý kredit skrze prodejní místo - Pokladna - Mostecké slavnosti - v hotovosti anebo kartou, 

odpovídá Klient, nikoliv Poskytovatel. 

 

 

Bankovní účet Akce 

Bankovní účet Akce xxx, vedený u Komerční banky 

 

Odměna Poskytovatele 

Pokladní systém 

Typ plnění Výše odměny (v Kč, bez DPH) 

a. podíl z tržeb utržených na Akci bez DPH X % z celkových tržeb utržených na Akci bez 

DPH  
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b. poplatek za pronájem Hardware 

i. stálé prodejní místo (za 1 ks) 

ii. mobilní prodejní místo (za 1 ks) 

iii. pokladní místo, vč. IT infrastruktury (za 1 ks) 

 

X,- Kč 

X,- Kč 

X,- Kč 

c. poplatek za nevrácené Čipy NFCtron (za 1 ks) X,- Kč 

d. úhrada mzdy Pokladních Poskytovatele zajišťujících 

pokladní služby v místě Akce a s tím souvisejících dalších 

nákladů za zajišťování služeb na Akci 

Za každého/ou Pokladní Poskytovatele, X,- 

Kč za každou započatou hodinu jeho/jejího 

zajišťování služeb na Akci 

Typ poskytnutého hardware Počet kusů 

Prodejní místo 27 

Dobíjecí místo 4 

Odbavovací místo 2 

Rezervovaný počet čipů NFCtron 0 

Klientovi jsou dále přeúčtovány poplatky ve skutečné výši zaplacené Poskytovatelem za služby zpracování 

plateb, kterými jsou např. společnosti Global Payments a DotyPay. 

 

NFCtron Pass 

(použije se dle rozsahu zvolených služeb v položce „Rozsah služeb Poskytovatele“) 

Typ plnění Výše odměny (v Kč, bez DPH) 

a. podíl z tržeb utržených za prodej vstupenek přes NFCtron 

Pass  

X % z celkových tržeb utržených za prodej 

vstupenek na Akci bez DPH 

b. podíl z tržeb utržených prodejem Kreditu pomocí služby 

NFCtron Pass  

X % z rozdílu mezi celkovými tržbami 

utrženými za prodej Kreditu před Akcí a 

refundovaným Kreditem 

c. podíl z tržeb za prodej propagačních, reklamních předmětů 

a dárkových předmětů („merche“)  

X % z celkových tržeb utržených za prodej 

propagačních, reklamních předmětů a 

dárkových předmětů na Akci bez DPH 

Práva a povinnosti se řídí čl. 5, 6 a 7 VOP NFCtron Pass (v příloze) (odměny zahrnují poplatky za služby 

zpracování plateb např. pro Global Payments a DotyPay) 

 

Všeobecná a závěrečná ustanovení 

Smluvní strany tímto prohlašují, že vzájemná práva a povinnosti  

a) se při užívání platebního systému budou řídit VOP Pokladní systém (dostupnými v příloze); 

b) související s užíváním platformy NFCtron Pass se budou řídit VOP NFCtron Pass (dostupnými v 

příloze); a 

c) při používání Aplikace NFCtron Hub se budou řídit VOP NFCtron Hub.. 

Klient prohlašuje, že se se všemi těmito dokumenty v aktuálním zněním ke dni podpisu této Smlouvy na 

internetových stránkách Poskytovatele seznámil a výslovně s nimi souhlasí. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že nemají v žádném případě zájem, aby se práva a povinnosti Smluvních 

stran vyplývající z této Smlouvy řídily obchodními podmínkami Klienta, přestože na ně bude jakkoliv ve 

společné komunikaci či v této Smlouvě odkazováno. 

Pojmy s velkým prvním písmenem nedefinované přímo v této Smlouvě mají pro účely této Smlouvy význam, 

tak jak je definováno ve VOP Pokladní systém, VOP NFCtron Pass a VOP NFCtron Hub. 
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Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky za souhlasu a podpisu všech Smluvních stran. Za 

písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, pokud 

Smluvní strany nevyjádří výslovný souhlas se sjednáním změn formou e-mailu nebo jiných elektronických 

zpráv. 

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní 

strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní Klient, a to nejpozději do 30 dnů od jejího 

podpisu. V případě nesplnění tohoto ujednání může smlouvu uveřejnit v registru Poskytovatel. Po uveřejnění 

v registru smluv obdrží Poskytovatel do datové schránky/e-mailem potvrzení z registru smluv. Potvrzení 

obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným 

časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění této 

smlouvy, nijak dále o této skutečnosti informován. 
 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v 

registru smluv. 

 

 

Podpis: 

 

V Praze dne 22. 11. 2022 

 

 

xxxx 

____________________________ 

NFCtron a.s. 

Jan Šimek 

Člen představenstva  

 

Podpis: 

V Mostě dne 24. 11. 2022 

 

 

xxxx 

____________________________ 

Statutární město Most 

Mgr. Jan Paparega  

Primátor statutárního města 
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Příloha č. 1 nastavení slev a provizí 

I. Stánek rozlévané alkoholické nápoje / občerstvení 

 platby hotově platební kartou platby Blue Card 

Stanovení ceny za produkt např. svařák 60,00 Kč  60,00 Kč  60,00 Kč  

Cena pro zákazníka - sleva 10% u Blue Card 60,00 Kč  60,00 Kč  54,00 Kč  

provize pořadatele v % 0 % 10 % 10 % 

provize pořadatele v KČ -   Kč  6,00 Kč  5,00 Kč  

příjem prodejce za produkt 60,00 Kč  54,00 Kč  48,00 Kč  

    

II. Stánek cukrovinky / pochutiny / dárkové předměty  / balený alkohol 

 platby hotově platební kartou platby Blue Card 

Stanovení ceny za produkt např. lízátko 30,00 Kč  30,00 Kč  30,00 Kč  

Cena pro zákazníka - sleva 5% u Blue Card 30,00 Kč  30,00 Kč  28,00 Kč  

provize pořadatele v % 0 % 8 % 8 % 

provize pořadatele v KČ -   Kč  2,00 Kč  2,00 Kč  

příjem prodejce za produkt 30,00 Kč  27,00 Kč  26,00 Kč  

    

III. Stánek řemeslné produkty / ručně vyráběné zboží / autorské výrobky 

 platby hotově platební kartou platby Blue Card 

Řemeslný produkt - vánoční ozdoby, 
dekorace, např. věnec 350,00 Kč  350,00 Kč  350,00 Kč  

Cena pro zákazníka bez slevy na Blue Card 350,00 Kč  350,00 Kč  350,00 Kč  

provize pořadatele v % 0 % 8 % 8 % 

provize pořadatele v KČ -   Kč  28,00 Kč  28,00 Kč  

příjem prodejce za produkt 350,00 Kč  322,00 Kč  322,00 Kč  

    

IV. Kolotoč 

 platby hotově platební kartou platby Blue Card 

Kolotoč 1x jízda 50,00 Kč  50,00 Kč  50,00 Kč  

Cena pro zákazníka - sleva 10% u Blue Card 50,00 Kč  50,00 Kč  45,00 Kč  

provize pořadatele v % 0 % 10 % 10 % 

provize pořadatele v KČ -   Kč  5,00 Kč  4,00 Kč  

příjem prodejce za produkt 50,00 Kč  45,00 Kč  40,00 Kč  

 

V. Charitativní stánky 

 platby hotově platební kartou platby Blue Card 

Stanovení ceny za produkt např. svařák 60,00 Kč  60,00 Kč  60,00 Kč  

Cena pro zákazníka bez slevy na Blue Card 60,00 Kč  60,00 Kč  60,00 Kč  

provize pořadatele v % 0% 4% 4% 

provize pořadatele v KČ -   Kč  2,00 Kč  2,00 Kč  

příjem prodejce za produkt 60,00 Kč  57,00 Kč  57,00 Kč  

 


