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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

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

I.
Smluvní strany

Agentura pro podporu podnikání a investic Czech Invest
se sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00, Praha
zastoupená: Ing. Patrikem Reichlem, MBA, pověřeným řízením
IČO: 71377999
(dále jen „Czechlnvest")

a

Kraj Vysočina
se sídlem: 
zastoupený: 
k podpisu pověřen: 
IČO:
(dále jen „Kraj")

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana
70890749

II.
Účel a předmět smlouvy

1. Účelem této smlouvy je zajištění řádného a reprezentativního průběhu soutěže „Začínáme 
v Kraji Vysočina", jejímž pořadatelem je Czechlnvest (dále jen „soutěž").

2. Cílem soutěže je zhodnotit a ocenit inovativní podnikatelské záměry fyzických osob 
nepodnikajících, podnikajících i právnických osob. V případě podnikatelských subjektů jde o ty, 
jejichž podnikatelská historie není delší než 7 let před dnem vyhlášení soutěže. Soutěž bude 
probíhat od září/října 2019 (v závislosti na termínů vyhlášení soutěže) do 30. listopadu 2019 
s vypořádáním administrativních náležitostí (předáním cen vítězům soutěže) do 29. února 2020.

3. Předmětem této smlouvy je spolupráce při realizaci soutěže v níže uvedeném rozsahu.

III.
Povinnosti smluvních stran

1. Kraj se zavazuje:
a) spolupodílet se na přípravě soutěže formou připomínkování pravidel soutěže, za jejichž vznik 

odpovídá Czechlnvest;
b) zajistit účast odborníka s dostatečnou erudicí v oblasti podnikání v porotě soutěže;
c) zajistit účast člena Rady Kraje Vysočina na slavnostním vyhlášení cen;
d) zajistit finanční ocenění soutěžících vybraných v souladu s pravidly soutěže (finanční dary 

na základě darovacích smluv uzavřených mezi vítězi soutěže a Krajem);
e) poskytnout grafické podklady pro informační kampaň soutěže;
f) zpracovávat osobní údaje nezbytné pro administraci finančních darů vítězům soutěže 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení").
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2. Czechlnvest se zavazuje:
a) vyhlásit soutěž za podmínek stanovených pravidly soutěže odsouhlasenými Krajem;
b) organizačně a finančně zajistit průběh soutěže, včetně slavnostního vyhlášení cen;
c) zajistit zpracování osobních údajů soutěžících v souladu s platnou legislativou;

d) zajistit udělení souhlasů vítězů soutěže se zpracováním osobních údajů a jejich předání 
Kraji pro účely přípravy smluvních dokumentů mezi vítězi soutěže a Krajem -tj. darovacích 
smluv mezi nimi)

e) zajistit informační kampaň soutěže;

f) zpracovávat osobní údaje nezbytné pro administraci finančních darů vítězům soutěže 
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č, 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení").

3. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakéhokoliv jednání, jež by mohla vést ke zmaření účelu 
nebo předmětu této smlouvy.

IV.
Zpracování osobních údajů

1. S ohledem na výše uvedená práva a povinnosti smluvních stran sjednávají smluvní strany 
v režimu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“)podmínky zpracování 
osobních údajů vítězů soutěže.

2. Osobní údaje vítězů soutěže budou Czechlnvestem získány se souhlasem těchto subjektů 
údajů a se souhlasem vítězů soutěže předány Kraji v rozsahu:
Jméno příjmení:
Bydliště:
Datum narození:

3. Osobní údaje budou Czechlnvestem zpracovávány a Kraji se souhlasem těchto subjektů údajů 
předány za účelem přípravy darovacích smluv dle čl. III. odst. 1 písm. d) této smlouvy.

4. Smluvní strany jsou při plnění této Smlouvy povinny:
a) zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu Nařízení, aby 

zajistily a byly schopny kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v 
souladu s Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k 
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které 
tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich 
jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle 
potřeby průběžné revidovat a aktualizovat;

b) vést, průběžné revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování osobních údajů ve smyslu 
Nařízení;

c) řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro 
ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu.

V.
Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu nezbytnou pro realizaci soutěže, tj. nejdéle do 29. 2. 2020.

2. Tuto smlouvu lze ukončit před uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, na základě písemné 
dohody podepsané osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.
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3. Smluvní strana může odstoupit od smlouvy pouze v případě, kdy druhá smluvní strana neplní 
povinnosti vyplývající jí z této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem prokazatelného 
doručení písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků průběžně číslovaných, datovaných a 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Práva a povinnosti výslovně touto smlouvou neupravené se řídí Nařízením a platnými právními 
předpisy ČR

3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje a Czechlnvestu obě strany výslovně prohlašují, 
že souhlasí se zveřejněním textu smlouvy včetně podpisů 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. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v 
tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

5. Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, pro každou smluvní stranu je určeno jedno 
vyhotovení.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému veřejné správy - Registr smluv. Zveřejnění 
smlouvy v registru smluv zajistí Kraj.

7. Tato smlouva byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne 3. 9. 2019 a o jejím uzavření 
bylo rozhodnuto usnesením č. 1460/25/2019/RK.

V Jihlavě dne ..U 2 -10" IMI V dne

za Czechlnvest:

Mgr. Pavel Pacal
náměstek hejtmana Kraje Vysočina


