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DOHODA O SPOLEČNÉM ZÁMĚRU  

PŘI PODPOŘE CHEMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „dohoda“), mezi: 

 

Lovochemie, a.s.  

Se sídlem:  Terezínská 57, 410 02 Lovosice 

IČO:    49100262 

DIČ:    CZ49100262  

Zapsaná: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 471 

Zastoupená:   předsedou představenstva Ing. Petrem Cingrem  

a místopředsedou představenstva Ing. Janem Stoklasou  

(dále jen „Lovochemie“)  

 

a 

 

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace  

IČO:   00082571,  

Se sídlem:  Osvoboditelů 2, 410 34 Lovosice 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Zastoupená:  ředitelkou Mgr. Jaromírou Venclíčkovou 

(dále jen „SOŠTZ Lovosice“) 

 

a 

 

Ústecký kraj 

Se sídlem:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

IČO:    70892156 

DIČ:    CZ7089211565  

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:   882733379/0800 

Zastoupená:   hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem 

(dále jen „Ústecký kraj“) 

(společně jen „smluvní strany“) 
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

A. Ústecký kraj jako zřizovatel svým rozhodnutím zřídil SOŠTZ Lovosice jako příspěvkovou organizaci 
hospodařící, mimo jiné, s prostředky poskytovanými Ústeckým krajem jako zřizovatelem; 

B. společnost Lovochemie aktivně spolupracuje při podpoře chemického vzdělávání s partnerskými 
školami, mimo jiné též se SOŠTZ Lovosice; 

C. spolupráce mezi společností Lovochemie a SOŠTZ Lovosice spočívá, zejména v realizaci stipendijního 
programu společnosti Lovochemie v SOŠTZ Lovosice a v popularizaci chemie prostřednictvím soutěží 
Mladý chemik, Fertíkománie a Chemické mini olympiády; 

D. smluvní strany této dohody mají zájem podporovat dále chemické vzdělávání a zájem žáků o chemické 
obory, a to mimo jiné i rekonstrukcí a modernizací laboratoří SOŠTZ Lovosice (dále jen „projekt“),       

s ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
dohodu následujícího znění: 

 

I. 

Účel a předmět dohody  

1. Smluvní strany této dohody deklarují společný záměr a vůli realizovat nejpozději do 31. 12. 2018 
projekt, jak je tento vymezen výše, a zavazují se vynaložit pro realizaci projektu maximální možné úsilí. 

 

II. 

Podmínky realizace projektu 

1. Společnost Lovochemie prohlašuje, že je připravena a má vůli 

a. zajistit na vlastní náklady zpracování dokumentace pro účely stavebního řízení a realizační 
dokumentace pro provedení projektu tak, aby na základě této dokumentace mohlo být 
uskutečněno výběrové řízení na dodavatele projektu a projekt realizován, při dodržení všech 
požadavků příslušných právních předpisů; při zpracování dokumentace budou zapracovány 

požadavky a připomínky SOŠTZ Lovosice a Ústeckého kraje 

b. poskytnout SOŠTZ Lovosice věcný dar v podobě dokumentace vymezené v čl. II., odst. 1., 

písm. a. výše, při dodržení všech požadavků příslušných právních předpisů   

c. zajistit návrh, výběr a nákup laboratorního vybavení a přístrojů ve spolupráci s SOŠTZ Lovosice 
tak, aby výuka v laboratořích SOŠTZ Lovosice byla zajímavá a atraktivní pro studenty a byl tak 

dlouhodobě naplňován účel této dohody 

d. jednat s dalšími významnými zaměstnavateli v regionu, zejména podnikajícími v oboru chemie, na 
jejich případné podpoře projektu, zejména o možné podpoře nákupu laboratorního vybavení a 

přístrojů, jak je popsáno výše v čl. II. odst. 1., písm. c. této dohody 

e. poskytnout SOŠTZ Lovosice věcný dar v podobě laboratorního vybavení a přístrojů vybraných a 
nakoupených dle čl. II. odst. 1., písm. c. a d. této dohody.  

2. SOŠTZ Lovosice prohlašuje, že je připravena a má vůli spolupracovat na realizaci projektu a 
poskytnout k tomu veškerou potřebnou součinnost, zejména  

a. poskytnout veškerou dokumentaci k předmětným prostorům, kterou má SOŠTZ Lovosice 

k dispozici  
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b. podílet se na přípravě dokumentace dle čl. II., odst. 1., písm. a. této dohody, a to případnými 

připomínkami a požadavky, bude-li to vyžadováno a bude-li to účelné pro realizaci projektu 

c. umožnit a zajistit samotnou realizaci rekonstrukce a modernizace laboratoří a poskytnou k tomu 
maximální možnou součinnost. SOŠTZ Lovosice vyvine úsilí k zajištění stanoviska příslušného 
orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu, ze kterého bude vyplývat, že příslušné 
prostory lze užívat pro navrhovaný účel. 

d. podílet se na výběru a nákupu laboratorního vybavení a přístrojů věcnými a účelnými 

připomínkami a požadavky 

e. zajistit potřebné formální úkony tak, aby SOŠTZ Lovosice mohla přijmout věcné dary, a přijmout 
tyto dary ve smyslu čl. II. odst. 1 písm. b. a e. této dohody.  

3. Ústecký kraj prohlašuje, že je připraven a má vůli spolupracovat na realizaci projektu a poskytnout 
k tomu veškerou potřebnou součinnost, zejména: 

a. poskytnout veškeré nezbytné souhlasy a povolení SOŠTZ Lovosice jako zřizovatel příspěvkové 
organizace tak, aby mohl být realizován projekt dle této dohody; 

b. poskytnout dostatečné finanční prostředky na realizaci projektu do maximální výše 5 mil. Kč 
včetně DPH a umožnit realizaci projektu; 

c. vyvinout úsilí k zajištění dalších případných nezbytných úkonů, řízení a rozhodnutí pro realizaci 
projektu,  

vše při dodržení všech požadavků příslušných právních předpisů.  

4. SOŠTZ Lovosice a společnost Lovochemie se společně zavazují vyvinout maximální úsilí k vyhledání 
dalších subjektů, které by byly ochotny podílet se na projektu, zejména na nákupu laboratorního 
vybavení, a to zejména z řad chemických firem působících v regionu.   

5. Smluvní strany závazně prohlašují, že pokud některá smluvní strana již započala s činnostmi, které 
souvisí s realizací projektu, jedná se o činnosti, které se řídí touto dohodou. 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění. 

2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede smluvní strana Ústecký kraj, 
která zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této dohody byla zaslána ostatním smluvním stranám 
do datové schránky ID Tato dohoda je vyhotovena ve 3 
vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.  

3. Tato dohoda může být měněna nebo doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými 
smluvními stranami.  

4. Smluvní strany vylučují přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou a trvají na dosažení úplné shody o 
celém obsahu písemného dodatku a jeho náležitostech.  

5. Smluvní strany prohlašují, že si dohodu podrobně prostudovaly a že vyjadřuje jejich skutečnou, 
svobodnou a vážnou vůli, nebyla učiněna v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož 
připojují níže své podpisy.  

6. O uzavření této dohody rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č.079/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018. 
…… 
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V Lovosicích, dne ____________    V Ústí nad Labem, dne ____________  

Za Lovochemii:     Za Ústecký kraj: 

 

_________________________ _________________________  

Ing. Petr Cingr      Oldřich Bubeníček 

předseda představenstva     hejtman 

Lovochemie, a.s.     V Lovosicích, dne ____________  

  Za SOŠTZ Lovosice:   
  

 

 

 

__________________________ __________________________ 

Ing. Jan Stoklasa  Mgr. Jaromíra Venclíčková 

místopředseda představenstva ředitelka  

Lovochemie, a.s. 

 


