RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
(dále jen „Smlouva“) č. 04/2011

Nadační fond J&T
Se sídlem:Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8
IČ: 27162524
číslo účtu: 0002076666/ 5800
zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, v oddíle N, vlo žka 527
zastoupený:
Ing.
Gab rielou
Lachoutovou,
předsedkyní správní rady
(dále jen „Nadační fond J&T“)

Odborné učiliště a Praktická škola
Se sídlem: Lipová - lázně 458
790 61 Lipová - lázně
IČ: 00843032
Zastoupené: Mgr. Liborem Vránou, statutárním
zástupcem
(dále také jen „Škola“)
(společně také jen jako „smluvní strany“ )

PREAMB ULE
Nadační fond J&T je nadačním fondem, jehož cílem je podpora humanitárn ích akt ivit právnických a fy zických osob
sledujících obecně prospěšné cíle zejména se zaměřen ím na podporu projektů a aktivit sociálního charakteru.
Odborné učiliště a Prakt ická škola Lipová – lázně je školský m zařízením, které je zapsáno ve školském rejstříku podle zák. č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném v zdělávání a poskytuje žáků m akreditované
vzdělání v úrovni středního vzdělání (odborné učiliště, učiliště a praktická škola).
Nadační fond J&T se rozhodl přímo podporovat Odborné učiliště a Praktickou školu Lipová - lázně, a to finanční formou.
Vzh ledem k výše uvedenému se obě smluvní strany dohodly na uzavření této Smlouvy ve smyslu níže uvedených ustanovení.
I.
PŘEDMĚT S MLOUVY
1.1 Nadační fond J&T se zavazuje v rámci jeho aktuálních finančních mo žností podporovat projekty Odborného učiliště a
Prakt ické školy Lipová - lázně v oblasti Podpora vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků středních škol za pod mínek
stanovených touto Smlouvou a v souladu Pravidly Nadačního fondu J&T pro Podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných
žáků středních škol platnými v ždy pro příslušné pololetí aktuálního školního ro ku (dále také jen jako „Pravid la“).
1.2 Odborné učiliště a Praktická škola Lipová – lázně se zavazuje k dodržování podmínek stanovených touto Smlouvou a
Pravid ly, zejména poskytnout Nadačnímu fondu J&T úplné a pravdivé podklady dostatečně odůvodňující požadovanou pomoc
prostřednictvím žádosti o příspěvek na každý jednotlivý projekt včetně návrhu výše finanční po moci, a to v rozsahu
stanoveném v Pravidlech. Uzávěrka přijímán í projektů v oblasti Podpora vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků středních
škol probíhá dvakrát ročně, a to vždy 15. února (na druhé pololetí ško lního roku ) a 15. září (na první polo letí ško lního ro ku).
Škola bere na vědo mí, že nepravdivost a/nebo neúplnost podkladů pro poskytnutí finančních prostředků dle této Smlouvy
zakládá právo Nadačního fondu J&T na odstoupení od Smlouvy.
1.3 V případě, že se Nadační fond J&T ro zhodne na základě takovýchto podkladů finanční po moc na projekt poskytnout,
poukáže příslušné finanční prostředky Odbornému učilišti a Prakt ické ško le Lipová – lázně bezhotovostně, a ta jejich využit í
pro účely v souladu s touto Smlouvou po zrealizování projektu Nadačnímu fondu J&T vyúčtuje.
Splatnost výše uvedené finanční pomoci je odvislá od aktuáln ího znění Prav idel Nadačního fondu J&T pro Podporu vzdělávání
sociálně znevýhodněných žáků středních škol.
1.4 Odborné učiliště a Praktická škola Lipová – lázně tímto prohlašuje, že nese plnou odpovědnost za realizaci pro jektů, které
budou předmětem konkrétních žádostí. V případě, že nedojde z jakéhokoliv důvodu ze strany Školy k využití finančních
prostředků poskytnutých Nadačním fondem J&T v souladu s touto Smlouvou, (zejména v případě upuštění od realizace
projektu či snížení ro zpočtu) zavazuje se Škola bez zbytečného odkladu Nadačnímu fondu J&T vrátit prostředky takto
vynaložené.
1.5 Odborné učiliště a Prakt ická škola Lipová – lázně se zavazu je v průběhu trvání Smlouvy poskytovat Nadačnímu fondu
J&T informace o využit í finanční po moci, jím poskytnuté, a to pravidelně do 2 měsíců po ukončení příslušného pololetí. M imo
uvedené pravidelné informace je Nadační fond J&T oprávněn kdykoliv žádat o jejich doplnění a Škola se zavazuje tyto
informace Nadačnímu fondu J&T neprodleně poskytnout. Nedodržení informačních povinností Školy zakládá právo
Nadačního fondu J&T na odstoupení od Smlouvy.

1.6 Odborné učiliště a Praktická škola Lipová – lázně je odpovědné za to, že tato pomoc bude využita výhradně v souladu
s projekty Nadačním fondem J&T schválenými a tuto skutečnost je povinno Nadačnímu fondu J&T kdykoli na jeho žádost
prokázat; neprokáže-li Odborné učiliště a Praktická škola Lipová – lázně Nadačnímu fondu J&T dostatečným způsobem
okolnosti ve smyslu předchozí věty, je povinno vrátit Nadačnímu fondu J&T veškeré finanční prostředky od něj na základě
Smlouvy získané. Odborné učiliště a Praktická škola Lipová – lázně je dále povinno předložit Nadačnímu fondu J&T kdykoliv
(a to i po ukončení p latnosti této smlouvy v rámci zákonných lhůt pro jejich archivaci) veškeré doklady dokazující řádné
využití finančních prostředků ve smyslu této smlouvy. Nadační fond J&T je rovněž oprávněn k dalším vhodným formám
kontroly, k jejichž realizaci je Odborné učiliště a Praktická ško la Lipová – lázně povinno poskytnout max. součinnost. Nebudeli Odborné učiliště a Praktická škola Lipová – lázně schopno řádné využití finančních prostředků prokázat, popř. odmítne-li
Nadačnímu fondu J&T před mětné doklady předlo žit či poskytnout jinou potřebnou součinnost, zavazuje se na základě p ísemné
výzvy Nadačního fondu J&T vrátit bez zbytečného odkladu Nadačnímu fondu J&T veškeré finanční prostředky od něj za
trvání Smlouvy získané; Nadační fond J&T se mů že domáhat vrácení finančních prostředků rovněž v případě, kdy se k němu
bude Odborné učiliště a Praktická škola Lipová – lázně chovat v rozporu s dobrými mravy. Nedodržení závazků Ško ly dle
tohoto odstavce zakládá právo Nadačního fondu J&T odstoupit od Smlouvy.
1.7. Škola prohlašuje, že splňuje podmínky Pravidel na straně Školy ke dni podpisu této Smlouvy. V případě jakéko liv změny
uvedené skutečnosti se zavazuje neprodleně informovat Nadační fond J&T a zastavit poskytování finančních prostředků
vyčerpaných od Nadačního fondu J&T žáků m. Skutečnost, že Ško la nesplňuje podmínky Pravidel na straně Školy, zakládá
právo Nadačního fondu J&T na odstoupení od této Smlouvy.
1.8 Škola prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy nečerpala a zavazuje se nečerpat finanční prostředky na stejné účely a stejné
žáky z jiných zdrojů po celou dobu trvání Smlouvy a v případě, že dojde ke zdvojení čerpaných prostředků z jiných zdrojů a ze
zdrojů Nadačního fondu J&T, zavazuje se neprodleně k vrácení takových finančních prostředků čerpaných ze zdrojů
Nadačního fondu J&T. Zdvojení čerpání prostředků Školou podle tohoto odstavce zakládá právo Nadačního fondu J&T na
odstoupení od Smlouvy.
1.9 Odborné učiliště a Praktická ško la Lipová – lázně tímto Nadačnímu fondu J&T uděluje výslovný souhlas k bezplatnému
využití a prezentaci výsledků jím realizovaných výzku mů, analýz atp. v zniklých na základě této Smlouvy, resp. díky podpoře
Nadačního fondu J&T. Prezentací se pro účely této Smlouvy rozu mí jakákoli vhodná forma zveřejnění takové pomoci
(zejména v tiskových materiálech Nadačního fondu J&T, v rámci webové prezentace Nadačního fondu J&T, v rámci verbáln í
prezentace Nadačního fondu J&T aj.).
1.10. Odborné učiliště a Praktická škola Lipová – lázně se dále zavazu je, že ode dne účinnosti této Smlouvy bude uvádět logo
Nadačního fondu J&T na svých webových stránkách a textovou informaci o Nadačním fondu J&T ve výročních zprávách.
Odborné učiliště a Prakt ická škola Lipová – lázně se také zavazu je, v případech kdy to bude vhodné a účelné, uvádět logo
Nadačního fondu J&T popř. textovou informaci o Nadačním fondu J&T na svých tiskových materiálech, p řičemž platí, že
v pochybnostech o účelnosti a vhodnosti bude umístění loga popř. textové informace, před mětem vyjádření Nadačního fondu
J&T. Způsob umístění loga Nadačního fondu J&T bude vždy předmětem dohody obou smluvních stran, přičemž p latí, že
Odborné učiliště a Praktická škola Lipová – lázně poskytne Nadačnímu fondu J&T návrh předmětného tiskového materiálu
minimálně s 2-týdenním předstihem před zahájením jeho tisku. Nevyjádří-li se Nadační fond J&T do 10 dnů ode dne doručení
předmětného návrhu, pak platí, že s předložený m návrhem souhlasí a uděluje souhlas k jeho realizaci.

II.
ZÁVĚR EČNÁ US TANOVENÍ
2.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tuto smlouvu je mo žné ukončit zejména výpovědí kterékoliv ze smluvních
stran, odstoupením Nadačního fondu J&T a dohodou obou smluvních stran k datu uvedenému v dohodě.
2.2 Obě smluvní strany jsou oprávněny Smlouvu kdykoli bez udání důvodu vypovědět, a to ve lhůtě jednoho měsíce. Tato
výpovědní lhůta počíná běžet ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě výpovědi kterékoliv ze s mluvních
stran se smluvní strany vypořádají následujícím způsobem: Škola bez zbytečného odkladu po uplynutí výpovědní lhůty vrátí
finanční prostředky poskytnuté Nadačním fondem J&T a nevyčerpané Školou do doby uplynutí výpovědní lhůty. Ško la bere
na vědomí, že od data doručení výpovědi druhé smluvní straně Nadační fond J&T zastaví poskytování finančních prostředků
Škole.
2.3 Nadační fond J&T je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případech stanovených v této smlouvě, přičemž v takovém
případě tato Smlouva zaniká ke dni doručení oznámen í o odstoupení Škole. Škola se zavazuje neprodleně vrátit finanční
prostředky poskytnuté Nadačním fondem J&T a nevyčerpané Ško lou v období do doručení oznámení o odstoupení. Od
odstoupení od Smlouvy Nadační fond J&T zastaví poskytování dalších finančních prostředků Ško le.
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2.4 Zásilky smluvních stran se považují za doručené doručením druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této
Smlouvy. V p řípadě, že se zaslaná zásilka vrátí zpět jako nedoručená z jakéhoko liv důvodu, tato se považuje za doručenou
třetím pracovním dnem od jejího prokazatelného odeslání na adresu druhé smluvní strany uvedené v záhlaví této Smlouvy.
2.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nich ž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
2.6 Tuto Smlouvu je mo žné měn it pouze na základě v zájemného konsenzu smluvních stran, a to ve formě p ísemných,
vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou
Pravid la Nadačního fondu J&T pro Podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků středních škol platná pro období 1.
pololetí školn ího roku 2011/ 2012 (září 2011 – leden 2012). Smluvní strany se tímto dohodly, že v p řípadě pokračování
vzájemné spolupráce smluvních stran po uplynutí 1. pololetí školního roku 2011/2012 se nedílnou součástí této Smlouvy
stávají vždy aktuáln í Prav idla Nadačního fondu J&T pro Podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků středních škol
platná pro příslušné pololetí dalších školních let.
2.7 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě podle jejich
pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připoju jí podpisy svých oprávněných zástupců.
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