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Smlouva o partnerství při realizaci ankety
„Sportovec dvacetiletí Moravskoslezského kraje“

uzavřená podle 5 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Mgr. Stanislavem Folwarcznym, náměstkem hejtmana
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1002520362/2700
(dále téžjako „kraj ")

2. Moravskoslezská krajská organizace ČUS
se sídlem: Ostrava, Vítkovická 3083/1
zastoupen: Ing. Marek Hájek, předsedou a Ing. Romanem Podgrabinským,

místopředsedou
IČ: 70926379
bankovní spojení: ČSOB a s
č.ú.: 193577761/0300

(dále téžjako „Partner “)

Preambule

Moravskoslezský kraj je organizátorem ankety „Sportovec dvacetiletí Moravskoslezského
kraje“, která má obecně za cíl ocenění nejúspěšnějších sportovců a sportovních aktivit za 20 let
existence kraje společně s oceněním osobností moravskoslezske'ho sportu v kategoriích Síň slávy
2020 a Cena hejtmana — Sportovec roku 2020, jakožto i podpořit rozvoj sportu na území
Moravskoslezského kraje, zejména pak sport dětí a mládeže.

Moravskoslezská krajská organizace ČUS je největší střešní a sewisní sportovní organizace
v MS kraji. Hlavním posláním Moravskoslezská krajská organizace ČUS je vytvářet optimální
podmínky ke sportovní činnosti, která se realizuje v jejích základních organizačních článcích, tj.
ve sportovních klubech, tělovýchovných jednotách a sportovních svazech.

Moravskoslezský kraj jakožto organizátor ankety „Sportovec dvacetiletí Moravskoslezskc'ho
kraje“ a Moravskoslezská krajská organizace ČUS jakožto spolupořadatel se dohodly na této
smlouvě o partnerství:

Článek 1.



1.

Účel a předmět smlouvy

Účelem smlouvy je vytvoření partnerství a stanovení podmínek pro vzájemnou spolupráci
smluvních stran při realizaci ankety „Sportovec dvacetiletí Moravskoslezskeho kraje“ (dále
též „anketa“).

Předmětem této smlouvy je vymezení práv a povinností Partnera a Kraje při realizaci ankety.

Všesportovní kolegium Moravskoslezskc'ho kraje (dále též “Všesportovní kolegium“), které
vzniklo na základě jednání 9 sportovních subjektů vč. Partnera, sdružuje tyto sportovní
subjekty v rámci Všesportovního kolegia a rovněž zabezpečuje rozvoj sportu v rámci svých
subjektů, Všesportovní kolegium se bude v rámci přípravy a realizace ankety spolu
s Partnerem a ve spolupráci s Krajem podílet na zajišťování činností a povinností Partnera
uvedených v čl. IH. této smlouvy.

Článek 11.

Úloha a povinnosti Partnera
].

2.

Partner se bude podílet na zpracování a vyhodnocování výsledků jednotlivých oceňovaných
kategorií v rámci ankety.

Úlohou Partnera je i komunikace a spolupráce s nominovanými sportovci a sportovními
týmy za účelem zajištění jejich osobní účasti na slavnostním vyhlášení ankety a další
spolupráci.

Povinnosti kraje

Kraj se zavazuje, že bude Partnera a Všesportovní kolegium prezentovat jakožto
spolupořadatele ankety či jejího partnera, kteří budou takto prezentování v r ámc i
slavnostního vyhlašování ankety, na vstupenkách a na dalších oliciálních výstupech Kraje
kanketě.

Partner vč. Všesportovního kolegia mají právo obdržet od Kraje max. 800 ks vstupenek na
slavnostní vyhlašování ankety.

Článek III.
Zásady spolupráce

Smluvní strany se zavazují, že:

1. budou akceptovat svou úlohu vymezenou v této smlouvě;
2. budou zodpovědně plnit ty činnosti, k jejichž zajištění se zavázali touto smlouvou;
„„
J . budou operativně řešit všechny změny, které nastanou v průběhu přípravy a realizace ankety.



Článek IV.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejiho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smluvní strany se dohodly, Že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v
registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
provede uveřejnění v souladu se zákonem Kraj.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží kraj a jedno
vyhotovení Partner.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými a vzestupně
číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy
označeny.

. Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla rada kraje svým
usnesením (:?/MZe dne LM.-HPM

23 ,09. 2021 V Ostravě dne V)?LOZ/lV Ostravě dne ....................

za Partnera
Ing. Marek Hájek, předseda
Ing. Roman Podgrabinský, míst


