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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu: Smlouva o spolupráci na soutěži "Poznej Vysočinu"

Oprávněn/pověřen k podpisu: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje

Schváleno: RK Datum: 17.4.2018 Č.usnesení: 0623/12/2018/RK

Dokument uložen u: oddPKŽÚ

Počet vyhotovení: 2

Adresát: PSJ CONCRETE a.s.

Smluvní částka: 1) 100000.00

Odpovědný odbor: 2) odbor sekretariátu hejtmana

Podpis zajistit do:

Pracoviště/pracovník Datum Podpis

Zpracoval: OSH/Morkusová 15.5.2018

Projednáno s: OSH/Šteklová 15.5.2018 ..

Právní kontrola: OSH/Morkusová 15.5.2018 / /'

Předkládá: OSH/Morkusová 15.5.2018 ■///
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3)

OSH/Šteklová 15.5.2018
T / ,

Zodpovídá: Příkazce operace: OSH/Šteklová 15.5.2018

Správce rozpočtu: OE/Zemanová 15.5.2018 /
Poznámka:
Subjekt (IČO: 06652883), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: morkusova, datum ověření: 15.05.2018 13:59:29):

Smlouva o spolupráci na soutěži "Poznej Vysočinu"

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 100000, Datum Od:, Datum do:, Perioda: jednorázově, ODPA: 003299, ORJ: 0000001800, ORG: 
POL: 2111 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. 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).
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Smlouva o spolupráci na soutěži „Poznej Vysočinu"
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

PSJ CONCRETE, a.s.
se sídlem: Hvězdová 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 
IČO: 06652883 
EU DIČ: CZ 066 528 83
Zapsána v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23064 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. účtu: 1114031723/5500 
Zastoupená: Petrem Vondruškou, předsedou představenstva 

Ing. Tomášem Krátkým, členem představenstva

dále jen „Partner"

a

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
IČO: 70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava, 
číslo účtu: 4050005019/6800

dále jen „Kraj"

II.
Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je spolupráce smluvních stran za účelem zajištění realizace 
soutěže „Poznej Vysočinu" (dále jen „projekt") za podmínek touto smlouvou dále 
stanovených.

2. Účelem projektu je posílit vztah mladých lidí k Vysočině jako rodnému kraji a jako ke 
kraji svých studií; současně přitom mladí lidé použijí výpočetní techniku a dovednosti 
vyhledávat, třídit a prezentovat informace. Účelem projektu je dále podpora vzdělávání 
na Vysočině.

III.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Projekt realizuje Kraj.

2. Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci projektu tak, že:



a) Kraj zabezpečí tyto činnosti:
- zabezpečí organizační záležitosti projektu

pozve zástupce Partnera na tiskové konference a slavnostní předání cen 
vítězům soutěže
zajistí propagaci Partnera v rámci realizace projektu v následujícím rozsahu:

■ logo partnera uvedené na pozvánkách příp, dalších materiálech 
souvisejících s projektem v pozici „Partner projektu",

» verbální prezentace partnera na tiskových konferencích pořádaných u 
příležitosti projektu,

■ umístění loga partnera v pozici „Partner projektu" na webových 
stránkách souvisejících s projektem,

■ umístění loga partnera na slavnostním předání cen vítězům soutěže 
schválení veškerých materiálů, kde bude uvedeno logo Partnera, 
prostřednictvím kontaktní osoby Partnera před jejich zadáním do 
výroby/produkce.

b) Partner zabezpečí tyto činnosti:
- poskytne Kraji finanční prostředky ve výši 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun 

českých) na realizaci projektu. Uvedená výše finančních prostředků již 
zahrnuje DPH.

3. Finanční prostředky podle čl. III. odst. 2) písm. b) této smlouvy Partner zašle na účet 
Kraje do 30 dnů od doručení faktury na fakturační adresu Partnera.

Faktura - daňový doklad s obchodní adresou Partnera bude doručena na doručovací 
adresu Partnera ve tvaru:

PSJ, a.s.
Jiráskova 3960/32 
586 04 Jihlava

Kontaktní osoba: Miroslav Fuks, vedoucí odboru PR a tiskový mluvčí

4. Kontaktní osoby smluvních stran:
Partner: Miroslav Fuks, vedoucí odboru PR a tiskový mluvčí, tel.: 607 628 868. e-mail: 
fuks@psj.cz
Kraj: Ing. Ivana Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, tel.: 724 650 140, e- 
mail: steklova.i@kr-vysocina.cz

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

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

2. Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla 
znemožnit nebo ztížit dosažení účelu této smlouvy. Dále je každá ze smluvních stran 
povinna se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy druhé 
smluvní strany.
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v.
Trvání smlouvyTrvání smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu realizace projektu, nejdéle do 
31. 12. 2018.

2. Před uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, lze tuto smlouvu ukončit na základě 
písemné dohody smluvních stran podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Smluvní strana může od této smlouvy odstoupit v případě, kdy druhá smluvní strana 
neplní povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Odstoupení nabývá účinností 
okamžikem prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

VI.
Ostatní ustanovení

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

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

3. Vztahy smluvních stran blíže neupravené se řídí občanským zákoníkem.

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

5. Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), splní Kraj.

6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen 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. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom.

8. 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.
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9. Tato smlouva byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne 17, 4. 2018 
a schválena usneseníjn č. 0623/12/2018/RK.

Wvy-WmJiJws,

V Jihlavě dne 0 "05" 2018
/i

/ //
./ /

Petr Vondruška 
předseda představenstva

Ing. Tomáš/Krátký 
člen představenstva

MUDr. Jiří Běhounek 
hejtman kraje V
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