Sun Drive Communications s.r.o.
Mendlovo náměstí 907/1a, 603 00 Brno
Tel.: 543 211 254, e-mail: info@rodinnepasy.cz

Smlouva o spolupráci na projektu Rodinné pasy
I. Smluvní strany
Sun Drive Communications s.r.o.
Mendlovo náměstí 907/1a, 603 00 Brno
26941007, spisová značka C 46980 vedená u Krajského soudu v Brně

Společnost:
Se sídlem:
IČ, OR:
Zastoupena:
Tel.:
E-mail:
Kontaktní místo projektu: Rodinné pasy, Mendlovo náměstí 907/1a, 603 00 Brno
dále jen „SDC“
Organizace:
......................................................................................................................................
Se sídlem:
......................................................................................................................................
IČ, DIČ:
......................................................................................................................................
Zastoupena:
......................................................................................................................................
Kontakt na jednatele: ………………………………………………………………………………………
Tel.:
......................................................................................................................................
E-mail:
......................................................................................................................................
(Pokud nebude níže uvedeno jinak, budou tyto údaje zveřejněny jako adresa a kontakty na slevové místo)

dále jen „poskytovatel“
Adresa provozovny, která má být uvedena v seznamu poskytovatelů slev – pokud se liší od sídla
Název, adresa:
......................................................................................................................................
Tel.:
......................................................................................................................................
E-mail, www:
......................................................................................................................................
Propagační text:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
II. Poskytovaná sleva, doba trvání smlouvy
..............% sleva na .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Smlouva o spolupráci je uzavřena mezi smluvními stranami na dobu: (zatrhněte jednu možnost)
24 měsíců od podpisu smlouvy

na dobu neurčitou

s tím, že kterákoliv ze smluvních stran může uzavřenou smlouvu vypovědět dle článku IV. této smlouvy
III. Část placené inzerce
Do databáze poskytovatelů je zdarma umístěn textový zápis informací o poskytovateli. Zpoplatněno je
uvedení loga či fotografie, TIP Rodinných pasů a Poskytovatel měsíce, * (nehodící se škrtněte):
1. Umístění loga/fotografie

(cena 1500 Kč + DPH za kus)......................... Kč

ANO x NE*

umístit lze maximálně jedno logo a jednu fotografii

2. Zvýrazněný TIP Rodinných pasů
ANO x NE*
(cena 3000 Kč + DPH)..................................... Kč
3. Poskytovatel měsíce
ANO x NE*
(cena 5000 Kč + DPH)..................................... Kč
4. Celková suma včetně DPH (splatnost dle faktury)
......................................................................... Kč
IV. Předmět smlouvy
1. Předmětem této Smlouvy je spolupráce SDC s poskytovatelem v rámci projektu Rodinný pas.
2. Poskytovatel se projektu „Rodinné pasy“ účastní formou slevy, kterou bude poskytovat držiteli Rodinného pasu na základě
předložení karty „Rodinný pas“ při nákupu zboží a služeb u poskytovatele (dále jen „karta“).
3. Držitelem pasu se rozumí osoba, jejíž jméno je uvedeno na zadní straně karty, sleva se vztahuje na členy rodiny držitele.
Držitelem karty je rodič. Členy rodiny se rozumí rodiče a jejich děti. Počet dětí, na něž se sleva vztahuje, je neomezen.
Poskytovatel má právo žádat po držiteli karty průkaz totožnosti. Podkladem pro poskytnutí slevy pro celou rodinu je
předložení alespoň jedné karty Rodinný pas.
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4. V rámci projektu fungují i karty Familienpass, které jsou rovnocenné kartám Rodinný pas a jsou na ně vázána stejná práva.
V. Ukončení smlouvy
1. Smlouva může být ukončena:
a) v případě, pokud je Smlouva uzavřena na dobu určitou, uplynutím doby, na kterou je Smlouva sjednána
b) výpovědí kterékoliv ze smluvních stran
c) písemnou dohodou smluvních stran, a to ke dni podpisu takové dohody oběma smluvními stranami, případně ke
dni, který je v takové dohodě sjednán
d)odstoupením SDC v případě specifikovaném níže
2. Výpovědní lhůta je 2 měsíce a počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.
Výpověď musí mít písemnou formu. Smluvní strany se dohodly, že výpověď je druhé straně doručena po uplynutí tří dnů od
jejího prokazatelného odeslání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Pokud je výpověď zaslána prostřednictvím
e-mailu, považuje se za doručenou dnem odeslání tohoto e-mailu. Za kontaktní adresu a e-mail se považují údaje v čl. I.
Smlouvy
3. Při porušení této Smlouvy ze strany poskytovatele, zejména ustanovení čl. II., má SDC právo od této smlouvy odstoupit
dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména dle § 2001 a
násl. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé SDC.
VI. Povinnosti smluvních stran
a) Poskytovatel se zavazuje
1. po předložení platné karty Rodinný pas nebo Familienpass poskytnout jejímu držiteli slevu dle článku II. této smlouvy,
2. zajistit informovanost všech svých zaměstnanců o podmínkách poskytování slev
3. umístit na viditelném místě v příslušné provozovně označení Rodinný pas (vchod, prodejní místo, apod.), samolepku.
4. ihned nahlásit SDC veškeré změny týkající se předmětu této Smlouvy (nová adresa, telefon, ukončení činnosti, změnu v
rozsahu poskytování slev apod.), a to písemnou formou prostřednictvím e-mailu, a to v dostatečném předstihu
5. Projekt je realizován v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, známého pod
zkratkou GDPR. Poskytovatel souhlasí se zpracováním svých údajů v souladu s tímto nařízením.
b) SDC se zavazuje
1. vydávat karty Rodinný pas s vyznačením doby jejich platnosti,
2. vybavit poskytovatele určeným počtem předmětů označujících provozovnu jako poskytovatele projektu,
3. prezentovat poskytovatele na internetových stránkách www.rodinnepasy.cz a v katalogu poskytovatelů slev v případě jeho
vydání, pokud nebude sjednáno jinak,
4. zveřejňovat databázi poskytovatelů na internetových stránkách www.rodinnepasy.cz
VII. Obecná ustanovení
1. Poskytovatel podpisem této Smlouvy potvrzuje, 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 Rodinné pasy.
3. Poskytovatel souhlasí v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění
pozdějších předpisů, se zasíláním informací elektronickou poštou.
4. Za slevu poskytnutou poskytovatelem na základě této Smlouvy není SDC odpovědná.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
2. Smluvní strany se dohodly, že rozhodným právem pro spory vyplývající ze smluvního vztahu založeného touto Smlouvou,
bude právo české. Smluvní strany se dále dohodly, že věcně a místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude
Městský soud v Brně.
3. Podepsat Smlouvu za obě smluvní strany smí pouze osoby k tomu oprávněné.
4. Smluvní strany jsou si vědomy všech právních následků vyplývajících z porušení této Smlouvy.
5. Právní vztahy touto Smlouvou neupravené nebo ze smlouvy nevyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují
své vlastnoruční podpisy.
7. Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
8. V případě, že má poskytovatel více poboček, je nedílnou součástí této Smlouvy příloha, kde jsou jednotlivé pobočky
a slevy, které poskytují, specifikovány.
9. Smlouvu lze změnit pouze písemně formou vzestupně číslovaných dodatků.
10. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni a za jinak
nápadně nevýhodných podmínek.
V………………..dne ………………..

V………………..dne ………………..

........................................................................
Za Sun Drive Communications s.r.o.

...........................................................................
Za poskytovatele

2

