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Potvrzení příjmu smlouvy do 
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OSH/Šteklová 28.6.2018 l

Zodpovídá: Příka^eďoper^ce: OSH/Šteklová 28.6.2018 - — /

Správc^rťozpočtu: OE/Zemanová 28.6.2018

Poznámka: A
Subjekt (IČO: 65276507), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: morkusova, datum ověření: 28.06.2018 09:14:06):

Poskytnutí podlicence k audiovizuálnímu dílu - reklamní spoty Kraje Vysočina s názvem "Kraj zázraků"

Rozpočtová skladba:
Bez rozpočtového krytí

04a 44o

1) Použije se-; fiokud 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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Podlicenční smlouva
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran podle ustanovení § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

Kraj Vysočina
se sídlem: 
zastoupený:
IČO:
bankovní spojení: 
č. ú.:
(dále jen „poskytovatel")

a

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany S
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
MUDr, Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
70890749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

PKS Okna a.s.
se sídlem: 
zastoupená:
IČO:
bankovní spojení:
č.ú.:

Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva 
65276507 
Raiffeisenbank, a.s.
5020011818/5500

(dále jen „nebyvatel")

Prohlášení smluvních stran

1. Poskytovatel prohlašuje, že má na základě Smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 05. 2016 
mezi Jiřím Bednaříkem, IČO: 44042027, se sídlem Cejle 151, Batelov, právo užít dílo 
jako celek (licenci). Licence byla touto smlouvou poskytovateli poskytnuta jako 
výhradní licence. Dle této smlouvy licenci může poskytovatel poskytnout zcela nebo 
zčásti třetím osobám. Poskytovatel je oprávněn dílo užívat v rámci udělené licence 
podle svého uvážení.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavírají tuto smlouvu, aby upravily vzájemná 
práva a povinnosti k předmětu této smlouvy s přihlédnutím k ochraně práv 
poskytované právními předpisy.

III.
Předmět smlouvy

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva 
bezplatně užít (dále jen „licence" ) audiovizuální záznam - reklamní spoty Kraje 
Vysočina s názvem „Kraj zázraků" (dále jen „nehmotný majetek") v rozsahu licenčních 
podmínek ujednaných touto smlouvou.

2. " Právem užít se ve smyslu této smlouvy rozumí právo nerušeného užívgní
nehmotného majetku nekomerčním i komerčním způsobem v souladu s omezeními 
stanovenými autorským zákonem a touto smlouvou ode dne předání nehmotného 
majetku poskytovatelem nabyvateli a po celou dobu trvání této smlouvy.



IV.
Podmínky licence

1. Nabyvatel je oprávněn užívat licenci pouze v souladu s jejím určením a za podmínek 
touto smlouvou stanovených. Poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci výhradní.

2, Nehmotný majetek bude využit jako prezentační materiál sloužící na propagaci 
společnosti PKS Okna a. s., který bude společnost využívat pouze pro vlastní 
marketingové účely.

3 Nabyvatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele, pokud 
tato smlouva nestanoví jinak, zcizit, postoupit, rozmnožovat, rozšiřovat nebo jinak 
přenechat či umožnit užití, či jinak dočasně ani trvale poskytnout oprávnění tvořící 
součást licence nebo licenci jiné fyzické nebo právnické osobě. Umožňuje-li tato 
smlouva přenechat, či umožnit užití nehmotného majetku jako informace i jiným 
fyzickým nebo právnickým osobám, je nabyvatel povinen vždy uvést pramen 
(informace o poskytovateli) v rozsahu odůvodněném žádostí a sledovaným 
nevýdělečným účelem.

4 Licence je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu 
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. vést. L 352, 24. 12. 
2013, s. 1).

V.
Způsob předání

-I Předání nehmotného majetku se uskuteční elektronickou formou potvrzenou 
e-mailovou komunikací mezi kontaktními osobami uvedenými v čl. IX této smlouvy.

VI.
Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 
předpisů a této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k 
předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

2, Poskytovatel odpovídá nabyvateli za škodu způsobenou zaviněným porušením 
povinností stanovených touto podlicenční smlouvou.

3 Poskytovatel neodpovídá nabyvateli za škodu, která mu vznikne v důsledku 
nesprávného nebo nepřiměřeného používání nehmotného majetku a za její užití v 
jiném než doporučeném prostředí, dále neodpovídá za škody způsobené na 
technickém zařízení nehmotným statkem, způsobené chybnou obsluhou nebo 
neznalostí.

VII.
Smluvní pokuta

1. pokud nabyvatel užívá předmět smlouvy v rozporu s touto smlouvou, je povinen 
zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý případ porušení 
podmínek této smlouvy.

2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody.

Vlil.
Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání majetkových práv poskytovatele k 
nehmotnému majetku.



Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna ukončit tuto smlouvu výpovědí, a to i bez 
uvedení důvodů, s výpovědní lhůtou dvou měsíců, která počne běžet prvním dnem 
měsíce následujícího po měsíci, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno 
druhé smluvní straně.
Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud nabyvatel užívá předmět 
smlouvy v rozporu s touto smlouvou. Právní účinky odstoupení nastávají dnem 
doručení tohoto odstoupení nabyvateli. V pochybnostech se má za to, že odstoupení 
bylo nabyvateli doručeno 10. dnem od jeho odeslání poskytovatelem doporučenou 
poštovní zásilkou na adresu sídla podnikání nabyvatele.
Dnem následujícím po odstoupení od smlouvy je nabyvatel povinen přestat užívat 
nehmotný majetek. Nabyvatel je dále nejpozději do 10-ti dnů povinen vrátit 
poskytovateli CD s poskytnutým obsahem a zničit veškeré jeho kopie.
Zánikem právnické osoby, které byla udělena licence, nepřechází práva a povinnosti 
z podlicenční smlouvy na jejího právního nástupce.

IX.
Závěrečná ustanovení a ostatní ujednání

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

2 jato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele nabyvatel 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.

4 Nabyvatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně 
podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

5 Osobou poskytovatele oprávněnou jednat ve věcech souvisejících s touto smlouvou 
je Ing. Zbyněk Čech, tel.: 724 650 165 e-mail: Gech.z@kr-wsocina.cz.

g Osobou nabyvatele oprávněnou jednat ve věcech souvisejících s touto smlouvou je 
Ing. David Kosek, tel.: 602746729, e-mail:kosek@pks.cz

7 vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

8 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, 
z nichž poskytovatel i nabyvatel obdrží jedno vyhotovení.

9 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla 
sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni a za jinak jednoznačně 
nevýhodných podmínek.

10 Tato smlouva byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne 12. června 2018 
a schválena usnesením č. 1087/18/2018/RK.

03 "07- 2018
V víihlavě dne....................

/)_ ' / /

@

PKQ j ? s 1j‘C i WYAv.pksckna.cz

^UDr. Jin Běhounek 
5jtman kraje

Ing. p/v Pejchal 

předseda představenstva



Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Obchodní jméno PKS okna a.s.

Sídlo Brněnská 126/38 Žďár nad Sázavou 591 01

IČO 65276507

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá

M kalendářní rok.
□ hospodářský rok (začátek............................. . konec........................... )

2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu

Žadatel o podporu se považuje za propojený2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou 
mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v 
jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo 
dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s 
daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu'
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám v souladu 
s dohodou uzavřenou s jinými akcionan nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích 
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím 
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.

Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osobv 
zapsané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné~~moci 
("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších 
předpisů. __________________ - ........................................... ................

Žadatel prohlašuje, že

rg není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
□ jevě výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:

l Obchodní jméno podniku/Jméno a
příjmení

Sídlo/Adresa IČO/Datum narození

*■ podpory de minimis vydané ÚOHS.

1



3 Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích

gg nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
□ vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků:
□ nabytím (fúzí sloučením4) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:

nhchodní jméno podniku Sídlo IČO
—■---------
--------- —■

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků

n jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu, 
jgj nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

4 Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích

13 nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku 
□ vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:

obchodní jméno podniku Sídlo IČO

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita6. Podniku (žadateli) 
byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:

Datum poskytnutí Poskytovatel Částka v Kč

.... ...... .
—

“ ”

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků

□ jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
0 nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

5. Žadatel níže svým podpisem

■ poivizuje. že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;

. ,o navazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu 
poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, 
které u něj nastaly;

/' souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona 
c 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor malého

VI. . 02 2átona a. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních spoíeěnoatí = droěstev, ve čnění polích p/edpísá. 
Viz § 61 zákona 6.125/2008 Sb.
Polud jíyZna cěkladě^pfevzat^h činností nebylo nov^clbiodnlkci^datu účfnkuTozifělmd

35*3 ^

2



rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb o úpravě ~kt 'a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje ve znění nnT^ V °blasti veřeiné Podpory 
a zpracovateli , kterým je Kraj Vysočina pro všechny údaié nh«7 S°Uh,as udělui'' správci 
po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu Zároveň? T? V-íomto Prohlášení, a to 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů žadatel vědom svých práv podle

Datum a místo podpisu 15.5.2018 Žďár nad Sázavou

Jméno a podpis osoby 
oprávněné zastupovat 
žadatele

Ing. Petr Pejchal
í-

Razítko (pokud jí 
součástí podpisu 
žadatele)

PKS

pí}®

p”' - ai 1 Z "Z ZZ-zZ"? **7 | >\ W, P1 Stkh2

... '
—^-----------------------------

v Aiztorúrh vztahů v oblasti vorajné■ .e > >• podm
r^onrv * o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, 

raj Vysočina,
i ř i)í li i i }-sr
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