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Smlouva o spolupráci 
pro rok 2019 

 

ZnojmoRegion, z. s. 
se sídlem: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 

IČ: 01927990 

v zastoupení: Ing. Šárka Janderková, předseda představenstva  

č. účtu: 2001335856/2010 (FIO banka) 

Dále jen „ZnojmoRegion“ 

 

a 

XX 
Sídlo/trvalé bydliště:  

IČO:  

DIČ: 

Zastoupený: 

Bankovní spojení: 

Zapsán v OR: 

Dále jen „Partner“ 

 

uzavírají na základě vzájemné dohody tuto smlouvu o spolupráci: 

 

1. Předmět smlouvy 
1.1. Zúčastněné strany jsou si vědomi svých možností vzájemnou spoluprací oboustranně působit na 

výměnu informací a zlepšování mediální propagace cestovního ruchu a kvality služeb v turistické 

oblasti Znojemsko a Podyjí. 

1.2. Předmětem této smlouvy je úprava postavení Partnera a ZnojmoRegionu, jejich úlohy a odpovědnosti, 

jakož i úprava jejich práv a povinností při naplňování účelů této smlouvy. 

1.3. ZnojmoRegion se zavazuje poskytnout plnění uvedené v příloze č. 1. Kategorie Partner. 

1.4. Partner se zavazuje zaplatit za uvedené plnění ZnojmoRegionu cenu, která je sjednána v článku 2. této 

smlouvy. 

1.5. Smluvní strany se zavazují vzájemně propagovat připravované akce a aktivity v dostatečném předstihu 

před jejich konáním v souvislosti s konkrétním projektem ZnojmoRegionu. O rozsahu a struktuře 

zveřejněných informací rozhoduje ZnojmoRegion. 

1.6. Kontaktní osoby pro předávání informací jsou: 

Za Partnera:  

 

……………………………………..................... Tel.: ...…………………………, e-mail: ……………………....................………. 

Za ZnojmoRegion:  

Bc. Irena Navrkalová, DiS. – tajemník, tel.: +420 604 206 438, email: tajemnik@znojmoregion.cz 



2 
 

2. Cena a způsob úhrady 
2.1. Cena plnění kategorie Partner činí =2500,-Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých) a je splatná  

do 14 dnů od vystavení faktury. 

3. Trvání smluvního vztahu 
3.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce 12 měsíců od podpisu smlouvy oběma smluvními 

stranami. 

4. Závěrečná ustanovení 
4.1. Partner souhlasí s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely uzavření této smlouvy ve 

smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  

4.2. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, 

zejména autorským zákonem, občanským zákoníkem a souvisejícími právními předpisy.  

4.3. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody 

obou smluvních stran.  

4.4. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 

vyhotovení.  

4.5. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

4.6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli 

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

 

Ve Znojmě dne …………...... 2019 

 

 

 

 

 

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

ZnojmoRegion       Partner 


