
SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 

 

Tato Smlouva o spolupráci (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku 

mezi 

Tickelive PRO s.r.o.  

IČO: 050 42 160 

se sídlem Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 5  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 257442 

zastoupená Davidem Tkáčem, jednatelem 

(dále jen „Ticketlive“) 

a 

Středočeská centrála cestovního ruchu, p. o. 

se sídlem Husova 156/21, Praha 1 Staré Město, PSČ 110 00 

IČO: 06097758 

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1593 

zastoupena  ředitelkou Mgr. Zuzanou Vojtovou 

(dále jen „SCCR“)  

a 

Ubytovacím zařízením 

(dále jen „Ubytovací zařízení“)  

 

(Společnost Ticketlive a Ubytovací zařízení dále také jednotlivě jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní 

strany“) 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Společnost Ticketlive je provozovatelem prodejní sítě „Ticketlive“, která umožňuje distribuci, rezervaci a prodej 

vstupenek na společenské, kulturní, sportovní či jiné akce.  

2. Společnost Ticketlive na základě smlouvy s příspěvkovou organizací Středočeská centrála cestovního ruchu, 

příspěvková organizace, IČO: 060 97 758, se sídlem Husova 156/21, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „SCCR“) 

zajišťuje technickou podporu programu „Vouchery: Za kulturou do Středních Čech“ (dále jen „Program“), v rámci 

něhož budou ze strany SCCR poskytovány fyzickým osobám za splnění podmínek Programu vouchery, využitelné pro 

úhradu vstupného do všech kulturních příspěvkových organizací Středočeského kraje (dále jen „Voucher“). 

3. Ubytovací zařízení je provozovatelem hromadného ubytovacího zařízení s celoročním provozem, které se nachází na 

území Středočeského kraje a má zájem zapojit se do Programu. Ubytovací zařízení podpisem této Smlouvy prohlašuje 

a potvrzuje, že jsou mu známy podmínky Programu, zavazuje se je dodržovat a bez výhrad s nimi souhlasí. 

4. Smluvní strany mají zájem touto Smlouvou upravit vzájemná práva a povinnosti související s poskytováním Voucherů 

hostům Ubytovacího zařízení. Pro vyloučení pochybností přitom Smluvní strany prohlašují a potvrzují, že vydavatelem 

a poskytovatelem Voucherů je SCCR a Smluvní strany zajišťují pouze distribuci těchto Voucherů oprávněným fyzickým 

osobám. 

 

II. 

Předmět Smlouvy 

1. Společnost Ticketlive se zavazuje, že prostřednictvím své prodejní sítě poskytne Ubytovacímu zařízení možnost 

elektronické registrace do Programu a v souladu s podmínkami Programu bude zajišťovat distribuci Voucherů pro hosty 

Ubytovacího zařízení. 

2. Ubytovací zařízení se zavazuje vhodným způsobem informovat své hosty o existenci Programu a předávat Vouchery 

svým hostům, kteří budou splňovat stanovené podmínky Programu. 

 

III. 

Práva a povinnosti Smluvních stran 

1. Ubytovací zařízení se na základě této Smlouvy zavazuje: 

a) dodržovat podmínky Programu a poskytovat Vouchery výhradně fyzickým osobám, které splní stanovené 

podmínky, zejména podmínku dosažení 18 let, vytvoření rezervace ubytování v Ubytovacím zařízení v termínu 

od 1.7.2020 a realizované a zaplacené ubytování v Ubytovacím zařízení na nejméně 2 po sobě jsoucí noci; 

b) postupovat při poskytování Voucherů s odbornou péčí a vždy v souladu se zájmy SCCR a společnosti Ticketlive 

a v souladu s českým právním řádem a neumožnit přístup do Programu žádné neoprávněné osobě; a 
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c) uchovávat záznamy prokazující oprávněnost poskytnutí Voucherů jednotlivým hostům Ubytovacího zařízení, a to 

nejméně po dobu tří (3) let po ukončení Programu. Ubytovací zařízení se zavazuje kdykoli na vyžádání prokázat 

společnosti Ticketlive a/nebo SCCR oprávněnost poskytnutí konkrétních Voucherů a předložit za tímto účelem 

příslušné podklady; 

d) postupovat při zpracování osobních údajů získaných v souvislosti s touto smlouvou 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 zákonem o zpracování osobních údajů, zejména 

dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat osobní údaje 

třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat v této souvislosti 

nezbytnou součinnost 

2. Společnost Ticketlive se na základě této Smlouvy zavazuje: 

a) zpřístupnit Ubytovacímu zařízení elektronický portál, prostřednictvím kterého bude mít Ubytovací zařízení 

příležitost vygenerovat Voucher pro své hosty; 

b) poskytovat Ubytovacímu zařízení veškerou podporu a nezbytnou součinnost, která je třeba pro řádný výkon 

činnosti Ubytovacího zařízení dle této Smlouvy, zejména poskytovat včasné, úplné a správné informace o 

Programu. 

3. Tato Smlouva se sjednává jako bezúplatná. 

 

IV. 

Trvání a ukončení Smlouvy 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to po dobu trvání Programu. 

2. Společnost Ticketlive je oprávněna odstoupit od této Smlouvy zejména v případě důvodného podezření, že Ubytovací 

zařízení jakýmkoli způsobem porušuje podmínky Programu a/nebo jedná v rozporu s oprávněnými zájmy společnosti 

Ticketlive a/nebo SCCR. 

3. Smluvní strany jsou kromě zákonných důvodů oprávněny odstoupit od této Smlouvy v případě, že dojde ke ztrátě 

podnikatelského oprávnění druhé Smluvní strany, zahájení insolvenčního řízení, zahájení trestního stíhání vůči druhé 

Smluvní straně nebo k jejímu vstupu do likvidace. 

4. Smluvní strany mají právo odstoupit od Smlouvy, aniž by tím omezily jakákoli svá jiná práva podle této Smlouvy včetně 

nároku na náhradu škody či jiné újmy. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno v písemné formě a nabývá účinnosti 

okamžikem oznámení druhé Smluvní straně (ex nunc). V oznámení o odstoupení je Smluvní strana, která odstupuje, 

povinna uvést důvody odstoupení od Smlouvy. 

5. Ukončením či zánikem této Smlouvy nejsou dotčena ta ujednání této smlouvy, u nichž tak výslovně stanoví tato Smlouva 

a dále ta ujednání, z jejichž obsahu, účelu či povahy je zřejmé, že mají zůstat platná a účinná i po ukončení či zániku 

této Smlouvy. 

 

V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem udělení souhlasu Středočeské centrály cestovního ruchu. 

2. Jakékoli změny nebo dodatky této Smlouvy musí být učiněny písemně a schváleny podpisem všech Smluvních stran. 

3. Dle dohody Smluvních stran nejsou Smluvní strany oprávněny bez písemného souhlasu druhé Smluvní strany převést 

ani postoupit jakékoli ze svých práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy.  

4. Tato Smlouva a veškeré s ní spojené informace a dokumenty mají důvěrný charakter a žádná ze Smluvních stran není 

oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany předat tyto informace třetím osobám, s výjimkou případů, ve kterých je 

předání těchto informací požadováno na základě právních předpisů nebo ze strany příslušných orgánů na základě 

právních předpisů, nebo pokud se jedná o již veřejně přístupné informace. 

5. Pokud některé z ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto 

ustanovení nebude mít za následek neplatnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této Smlouvy, pokud je takové 

neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové neplatné či neúčinné 

ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě 

a smyslu původního ustanovení.  

6. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, které snad mezi nimi v souvislosti s realizací této Smlouvy vzniknou, 

smírnou cestou. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporu, bude předložen k projednání a rozhodnutí příslušnému soudu 

České republiky.  

7. Práva a povinnosti Smluvních stran, jakož i právní vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené, se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů České republiky. 

 

Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a s tím, že Smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle.  

 


