
 

Smlouva o spolupráci 

při realizaci Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost 

 

Smluvní strany  

 

Ústecký kraj 

Velká hradební 3118/48 

400 02 Ústí nad Labem 

IČ: 70892156 

DIČ: CZ70892156 

zastoupený Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem  

(dále jen „Vyhlašovatel Ceny“) 

na straně jedné 

a 

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, z. s. 

tř. Budovatelů 2532 

434 01 Most 

IČ: 26530929 

Zastoupený Gabrielou Nekolovou, předsedkyní 

(dále jen „Spolupracující organizace“) 

na straně druhé 

se prostřednictvím této smlouvy dohodly na spolupráci 

při realizaci Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. 

 

Preambule - Poslání soutěže „Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost za rok 2018“ 

Odpovědné chování představuje dobrovolné převzetí spoluodpovědnosti za blaho a udržitelný rozvoj 

moderní společnosti. Společensky odpovědné organizace staví na první místo dodržování povinností 

uložených právními předpisy a nad jejich rámec uplatňují odpovědné a etické chování vůči svému okolí. 

Tato strategie posiluje důvěryhodnost organizace v očích zákazníků, partnerů i společnosti jako celku 

a stává se důležitým nefinančním ukazatelem výkonnosti organizace. Posláním Ceny hejtmana za 

společenskou odpovědnost je podpořit společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj prostřednictvím 

zpětné vazby, kterou organizacím poskytne hodnocení nezávislým hodnotitelem. Organizace tak získají 

objektivní pohled na úroveň svého plnění společenské odpovědnosti a mohou být dobrým příkladem 

pro ostatní organizace. Cena hejtmana za společenskou odpovědnost posiluje společenské povědomí 

o tom, co společenská odpovědnost znamená a jaký má význam a smysl v praktickém životě. 

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost je programem Rady kvality České republiky, jejímž 

řízením je pověřeno ministerstvo. 

 

 

 

 



 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je realizace specifických činností, jejichž cílem je vyhlášení soutěže, její 

propagace, získávání účastníků soutěže, poradenství, konzultace, vyhlášení výsledků soutěže apod.  

Článek II. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

Vyhlašovatel soutěže 

 Je realizátorem soutěže. 

 Spolupracuje s Radou kvality České republiky, v jejíž gesci je soutěž vyhlašována. 

 Vydává základní dokumenty soutěže, které jsou v souladu se Statutem soutěže vydané Radou 

kvality České republiky. 

 Soutěž vyhlašuje, stanovuje termíny přihlášek, jejich hodnocení. 

 Stanovuje způsob a termín vyhlášení vítězů soutěže, realizuje vyhlášení vítězů. 

 V součinnosti se spolupracující organizací vede propagační kampaň. 

 Po dohodě se spolupracující organizací zajišťuje další činnosti nezbytné pro průběh soutěže. 

 Spolupracuje s médii. 

Spolupracující organizace 

 Na základě dohody s vyhlašovatelem realizuje v roli spolupořadatele specifické činnosti, 

jejichž cílem je:  

o propagace soutěže,  

o získávání účastníků soutěže,  

o poradenství,  

o konzultace  

o spolupráce při vyhlášení výsledků soutěže 

o a další činnosti dle pokynů vyhlašovatele soutěže.  

 Zastává funkci sekretariátu soutěže. 

 

Článek III. 

Doba trvání smlouvy 

Platnost a účinnost této smlouvy nastává podpisem smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. 

Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která počíná plynout ode 

dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

Veškeré případné změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných 

vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených oběma smluvními stranami. 

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k uzavření této smlouvy podle příslušných právních 

předpisů a nejsou jim známy žádné okolnosti, které by bránily podpisu této smlouvy. 



 

 

Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze 

smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení smlouvy. 

Smluvní strany se seznámily s celým obsahem smlouvy a prohlašují, že byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni, ani za jednostranně 

nevýhodných podmínek. 

O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto…………………….usnesením č. ………………….…………………. 

ze dne…………………......... 

 

  

V Ústí nad Labem dne:___________2019  V Ústí nad Labem dne:___________2019 

 

 

___________________________________  ___________________________________ 

Gabriela Nekolová, DiS.     Oldřich Bubeníček 

předsedkyně Hospodářské a sociální rady  hejtman Ústeckého kraje 

Ústeckého kraje, z.s.  

 


