
Smlouva o spolupráci 

Č. smlouvy: 1622174546

Uzavřená  dle  §1746  odst.  2  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanského  zákoníku,  ve  znění  pozdějších 

předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

1. Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Se sídlem: Špilberk 210/1, 662 24 Brno

IČO: 00101427 

DIČ: CZ00101427

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka Pr vložka 

34

Bankovní spojení: KB Brno – město, č.ú. 9537621/0100

Zastoupená: Mgr. Zbyňkem Šolcem, ředitelem organizace

(dále jen „Muzeum“)

A

2. Statutární město Brno

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: 111211222/0800

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

K podpisu oprávněn: Mgr. Bc. Jakub Geisler, vedoucí Kanceláře marketingu a cestovního 

ruchu

(dále jen „Město Brno“)

takto:

I.

Předmět smlouvy

Smluvní  strany  vyjadřují  svou  připravenost  ke  spolupráci  týkající  se  ocenění  příslušníků 

Aktivních záloh AČR formou voucheru, který byl předán spolu s dopisem primátorky města 

Brna.

II.

Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran

1) Plnění ze strany Muzea bude poskytnuto v následujícím rozsahu:

- Muzeum na své náklady připraví a dodá hotový voucher pro 2 osoby v počtu 160 ks 

na prohlídkový okruh Příběh hradu. Platnost voucheru je do 09/2023.

- Muzeum se bude podílet na platbě voucheru z 50 % jeho ceny

2) Plnění ze strany Kanceláře marketingu a cestovního ruchu bude poskytnuto v následujícím 

rozsahu:

- Město Brno se bude podílet na platbě voucheru z 50 % jeho ceny



Smluvní  strany  se  dohodly,  že  na  základě  faktického  využití  voucheru,  jeho  směny  na 

pokladně Muzea za vstupenku, bude Muzeum účtovat Městu Brnu 160 Kč za každý použitý 

voucher, a to vždy čtvrtletně. 

III.

Závěrečná ustanovení

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.  9.  2023.  Tato smlouva nabývá platnosti 

podpisem oběma smluvními  stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím 

registru  smluv  postupem 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 zveřejnění v registru smluv zajistí Město Brno.

2) Smlouva  může být  upravována  či  doplňována  pouze  na  základě  dohody  obou smluvních 

stran, a to pouze písemnými dodatky.

3) Právní poměry smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4) Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, kdy každá ze stran obdrží po jednom výtisku.

V Brně dne 10. 11. 2022 V Brně dne 4. 11. 2022

……………………………………………….     ………………………………...............

    Mgr. Zbyněk Šolc, ředitel    Mgr. Bc. Jakub Geisler, vedoucí
   Muzeum města Brna, p.o.                        Kancelář marketingu a cestovního ruchu


