
SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2) zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“), mezi těmito smluvními stranami 

 

Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú. 
Se sídlem: Nerudova 25, 301 00 Plzeň 
Zastoupená: Ing. Josef Urban, ředitel 
IČ: 08160902 
DIČ: CZ08160902 
E-mail: ………….. 

(dále jako „účastník č. 1“) 

a 

Diecézní charita Plzeň 
Se sídlem: Hlavanova 16, 326 00 Plzeň 
Zastoupená: Ing. Jiří Lodr, ředitel 
IČ: 49774034 
DIČ: CZ49774034 
E-mail: ………………….. 

(dále jako „účastník č. 2“) 

 
(účastník č. 1 a účastník č. 2 společně dále jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana“). 
 
 
 
PREAMBULE 

1. Účastník č. 1 je nezisková organizace založená Plzeňským krajem a Krajskou 
hospodářskou komorou v Plzeňském kraji, zabývající se mapováním potřeb 
pracovního trhu, koordinací projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionů, 
spoluprací na rozvoji lidských zdrojů, podílením se na zvyšování vzdělanosti a osvěty, 
poradenstvím a podobně. 

2. Účastník č. 2 je Poradna pro cizince DCHP 
3. Smluvní strany mají společný zájem spolupracovat na projektu s názvem „Integrace 

cizinců v Plzeňské aglomeraci“ specifikovaný v čl. 1. této smlouvy.  
4. Vzhledem k nastavení obchodních vztahů, práv a povinností vyplývajících ze 

spolupráce na projektu „Integrace cizinců v Plzeňské aglomeraci“ se smluvní strany 
rozhodly uzavřít tuto smlouvu o spolupráci.  



 

I. SPECIFIKACE PROJEKTU 
Projektem „Integrace cizinců v Plzeňské aglomeraci“ se rozumí Komplexní podpora cizinců, 
migrantů a jejich rodinných příslušníků v oblasti integrace na trh práce a do společnosti. 
 
 
II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem smlouvy je stanovení vzájemných práv a povinností smluvních 
stran při spolupráci na projektu. 

 
 
III. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Smluvní strany se zavazují poskytovat navzájem součinnost při plnění úkolů 
souvisejících s projektem. 

2. Smluvní strany jsou povinny postupovat v rámci spolupráce na projektu s 
odbornou péčí, poctivě a pečlivě podle svých schopností. Pakliže si nebude 
některý z účastníků jist jakýmkoliv témat či zadáním ze strany druhého 
účastníka, je povinen učinit vše potřebné ke správnému pochopení či zadání, 
zejména kontaktovat druhého účastníka s žádostí o vyjasnění tématu nebo 
zadání. 

3. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se 
kterými přišly při plnění předmětu smlouvy a v rámci spolupráce ohledně 
projektu do styku. Pakliže bude účastník č. 2 v rámci vypracování zadání 
spolupracovat s třetí osobou, je povinen vyžádat si k této spolupráci písemný 
souhlas účastníka č. 1, který je oprávněný třetí osobu pro konkrétní zadání 
neschválit. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení této smlouvy či ukončení 
spolupráce na projektu.  

4. Účastník č. 2 prohlašuje, že disponuje dostatečnými prostředky pro spolupráci 
na projektu. 

5. Účastník č. 1 bere na vědomí, že účastník č. 2 je samostatným a nezávislým 
subjektem, který vykonává především svoji činnost.  

 
 
IV. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání projektu „Komplexní podpora cizinců, 
migrantů a jejich rodinných příslušníků v oblasti integrace na trh práce a do 
společnosti“.   

2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí zaslanou 
na adresu druhého účastníka uvedenou v této smlouvě, a to i bez udání 
důvodů. Výpovědní doba činí 2 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce, 
který následuje po doručení výpovědi. 

 
 
 
 
 



 
 
V. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami. 

2. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo 
v souvislosti s ní se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským 
zákoníkem v platném znění. 

3. Smluvní strany se zavazují, že pokud se kterékoli ustanovení této smlouvy nebo 
s ní související ujednání či jakákoli její část ukáže být neplatnými či se 
neplatnými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost smlouvy jako takové. V 
takovém případě se strany zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením 
platným, které se svým účelem nejvíce podobá neplatnému ustanovení. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, každý s platností 
originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

5. Tuto smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze písemnými, číslovanými 
dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely ze své pravé, svobodné a 
vážně míněné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nápadně nevýhodných 
podmínek. Dále smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím 
uzavřením pročetly, jejímu obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním 
souhlasí a na důkaz toho k ní připojují své vlastnoruční podpisy. 

  

  

V Plzni dne .................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................... 
Ing. Josef Urban 

V Plzni dne .................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................... 
Ing. Jiří Lodr 

 


