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Právní kontrola: OSH/Morkusová 17.5.2017 a\ < 
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Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OSH/Šteklová 17.5.2017 

Zodpovídá: Příkazce operace: OSH/Šteklová 17.5.2017 

Správce rozpočtu: OE/Zemanová 1  7 .  0 5 ,  2 0 1 7  A ' 
Poznámka: / 
Subjekt (IČO: 70843252), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: morkusova, datum ověření: 17.05.2017 10:16:41): 
Subjekt (IČO: 71155872), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: morkusova, datum ověření: 17.05.2017 10:16:41): 

Smlouva o spolupráci - Kalendář 2018 

Rozpočtová skladba: 01-J 4100 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnný. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



Smlouva o spolupráci 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

Smluvní strany 
1. Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, Jihlava 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena Ing. Jana Fialová, členka rady kraje 
IČO: 70890749 
(dále jen „kraj") 

2. Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, z.s. 
se sídlem: Jihlava, Benešova 1256/13 
zastoupená: Ing. Richardem Horkým, předsedou představenstva 

Jiřím Novotným, místopředsedou představenstva 
IČO: 70843252 
(dále jen „KHK") 

3. Krajská agrární komora Kraje Vysočina KAK KV 
se sídlem: Fritzova 4, 58601 Jihlava 
zastoupená: Ing. Kamilem Zajíčkem, předsedou KAK KV 
IČO: 71155872 
(dále jen „KAK") 

N. 
Účel smlouvy 

1) Účelem této smlouvy je úspěšná příprava a realizace projektu „Kalendář 2018" (dále jen 
„projekt") zaměřeného na propagaci regionu Vysočiny prostřednictvím vytvoření 
reklamních kalendářů na rok 2018. Realizace tohoto projektu je výsledkem a projevem 
nadstandardní spolupráce mezi smluvními stranami. 

2) Přípravou projektu sé pro účely této smlouvy rozumí: 
a) příprava vizuální podoby kalendáře, včetně případných textových pasáží a případné 

vypořádání autorských práv k použitým fotografiím, 
b) získání finančních prostředků na realizaci projektu, a to zejména prodejem reklamního 

prostoru v kalendáři, 
c) zadání výroby kalendáře. 

3) Realizací projektu se pro účely této smlouvy rozumí: 
a) distribuce kalendářů smluvním stranám, 
b) distribuce kalendářů subjektům, které si zakoupily reklamní prostor v kalendáři. 

4) Smluvní strany se dohodly, že při přípravě a realizaci tohoto projektu bude jednat se 
zástupci třetích stran KHK. 



III. 
Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností při plnění účelu této 
smlouvy, zejména: 

a) při přípravě a zadávání případných společných veřejných zakázek v rámci projektu, 
b) při přípravě vizuální podoby kalendáře. 

IV. 
Zadávání veřejných zakázek v rámci projektů 

1) Smluvní strany se dohodly, že ČI. IV. této smlouvy se použije v případě, že při realizaci 
projektu bude nezbytné nebo vhodné zadat veřejnou zakázku. 

2) Smluvní strany se dohodly, že veškeré úkony za zadavatele bude činit KHK jako centrální 
zadavatel. 

3) Smluvní strany jsou zejména povinny: 
a) spolupracovat při sestavení základních podmínek zadání a navazujících jednání 

(zejména obchodní podmínky, kvalifikace a způsob hodnocení) se zástupcem 
centrálního zadavatele a s centrálním zadavatelem, f 

b) informovat zástupce centrálního zadavatele a centrálního zadavatele o všech 
podstatných skutečnostech majících vliv na průběh zadávacího řízení a jeho 
zákonnost, 

c) zajistit nepodjatost a závazek mlčenlivosti u všech osob, které pověří činnostmi 
souvisejícími se zadáním veřejné zakázky, 

d) uzavřít písemnou smlouvu s vybraným uchazečem, 
e) poskytovat sobě navzájem veškerou nezbytnou a požadovanou součinnost, zejména 

nikoliv však výlučně pokud jde o výměnu relevantních dokumentů, podávání vysvětlení 
a písemných stanovisek, 

f) neuzavírat s vybraným uchazečem smlouvu, pokud budou podány námitky proti 
rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky bez ohledu na to, proti kterému zadavateli nebo 
části veřejné zakázky směřují. 

V. 
Financování 

1) Smluvní strany se dohodly, že financování aktivit projektu bude realizováno z účtu KHK 
(dále jen „účet projektu"). 

2) KHK poskytne na účet vklad ve výši odměn resp. kupních cen poskytnutých za prodaný 
reklamní prostor v kalendáři. 

3) Smluvní strany se dohodly, že případný zůstatek finančních prostředků získaných z 
projektu bude poskytnut na podporu následujících akcí zajišťovaných krajem, KHK a KAK 
jako například „Kalendář 2019", „S Vysočinou do Evropy", „Poznej Vysočinu" nebo na 
aktivity KHK, KAK a kraje v oblasti podpory a rozvoje podnikání. 

VL 
Řídící výbor projektu 

1) Smluvní strany se dohodly vytvořit řídící výbor projektu. 



2) V řídícím výboru má každá ze smluvních stran uvedených v ČI. I. této smlouvy jednoho 
zástupce s právem hlasovat. 

3) Řídící výbor zejména: 
a) koordinuje a zajišťuje spolupráci smluvních stran (zejména dle ČI. V této smlouvy), 
b) shromažďuje od zástupců jednotlivých členů informace s přímým dopadem na projekt, 
c) kontroluje plnění účelu této smlouvy včetně nakládání s finančními prostředky na účtu 

projektu, 
d) na základě počtu reklamních partnerů stanoví počet výtisků kalendáře a jeho rozdělení 

mezi smluvní partnery, 
e) dává předchozí souhlas s využitím prostředků z účtu projektu. Předchozí souhlas 

s využitím prostředků z účtu projektu je vyžadován od zástupců všech smluvních stran 
a je možné jej realizovat elektronicky. 

4) Řídící výbor: 
a) svolává dle potřeby kterýkoliv člen řídícího výboru, 
b) jedná za účasti osob přizvaných k projednání bodů programu a dalších osob, s jejichž 

přítomností na jednání vysloví řídící výbor souhlas, 
c) rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů s právem hlasovacím 

s výjimkou rozhodování dle ČI. VI odst. 3 písm. e) této smlouvy. 

VH. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1) Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu smlouvy. 

2) Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit 
nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Dále je každá ze smluvních stran povinna se zdržet 
jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy zúčastněných smluvních stran. 

3) Každá ze smluvních stran je odpovědná za škodu, která vznikne jejím jednáním čí 
případnou nečinností ostatním smluvním stranám. 

4) KHK je povinna zejména: 
a) účastnit se prostřednictvím svého zástupce činnosti Řídícího výboru, 
b) svým jménem a na svůj účet nabízet a prodávat reklamní prostor v kalendáři, 
c) zajistit užívací práva k případným autorským dílům použitým při tvorbě kalendáře, a to 

v takovém rozsahu, aby mohl být naplněn účel této smlouvy, 
d) vést účet na realizaci aktivit souvisejících s touto smlouvou, 
e) svým jménem a na svůj účet zajistit zhotovení a distribuci kalendářů. 

5) KAK je povinna zejména: 
a) účastnit se prostřednictvím svého zástupce činnosti Řídícího výboru. 

6) Kraj je povinen zejména: 
a) účastnit se prostřednictvím svého zástupce činnosti Řídícího výboru. 

VIII. 
Trvání smlouvy 

1) Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby dosažení účelu dle ČI. III. této smlouvy, 
nejpozději však do 31. 12. 2018. V případě, že v této době nebude naplněn účel této 
smlouvy, mohou se smluvní strany dohodnout o prodloužení této smlouvy. 



2) Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, ne však v nevhodné 
době a k újmě ostatních smluvních stran. Nevhodnou dobou se pro účely této smlouvy 
rozumí doba přípravy projektu. 

1) Smluvní strany prohlašují, že dávají výslovný souhlas s využitím vlastního loga pro 
naplnění účelu této smlouvy. 

2) Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy. V případě 
vzniku sporů, budou tyto řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran. 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody smluvních stran. 

4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kraje KHK a KAK výslovně prohlašují, že jsou 
s touto skutečností obeznámeni a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

5) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech 
smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy -
Registru smluv. 

6) Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom. 

7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

8) Tato smlouva byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne 15. 5. 2017 a o jejím 
uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 0861/17/2017/RK. 

IX. 
Ostatní ustanovení 

V Jihlavě 
1 0 -07- 2017 

Ing. Richard Ing. Kamil Zajíček Ing. Jana Fialová 
členka Rady Kraje Vysočina 

/ Ing. Richard Horký , 
předseda KHK """ předseda KAK 

Kraj Vy: 
Jiří Novotný 

člen představenstva KHK 
Žižkova 5 7, b 

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA 
• KRAJE VYSOČINA 

Benešova 13, 586 01 Jihlava 
Dl£i 6^70843252 

Krajská agrární komora 
kraje Vysočina 

Fritzova 4, 586 01 Jihlava 
16:7111 Tif? (2) 


