JEDNOTA ŠKOLSKÝCH INFORMATIKŮ
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

zabývající se informačními a komunikačními technologiemi ve vzdělávání

Partnerská smlouva
Toto je smlouva o partnerství (dále jen smlouva) mezi:
i. Jednotou školských informatiků, IČ 26649071, se sídlem Partyzánská 530/3, 460 11 Liberec,

zastoupená předsedou Petrem Naskem (dále jen Jednota) a
ii. subjektem XYZ, (dále jen Partner)

Preambule
1. Jednota konstatuje, že sdružuje pedagogy a odborníky, kteří se zabývají informačními a
komunikačními technologiemi, podporuje získávání a šíření znalostí a zkušeností s využíváním
ICT ve vzdělávání, hlavními cíly jsou zaujímání stanovisek ke vzdělávací politice, pořádání
odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, pořádání
konferencí, seminářů a soutěží, provádění oponentury k odborným tématům (rámcové vzdělávací
programy, ICT kompetence učitelů, žáků), podpora Open Source řešení.
2. Partner konstatuje, že jsou mu blízké cíle Jednoty a rozhodl se je podporovat.
Z výše uvedených důvodů uzavírají Partner a Jednota tuto Partnerskou smlouvu.

Práva a povinnosti smluvních stran
3. Povinností Jednoty je uvést Partnera a odkaz na něj na stránkách znacky.jsi.cz společně s logem
Partnera a krátkým profilem. Dále je povinností Jednoty zajistit Partnerovi 1x ročně prezentaci
všem členům JSI minimálně v elektronické podobě. Jednota také stanoví kontaktní osobu, která
bude mít na starosti komunikaci mezi JSI a Partenerem. Pro tuto smlouvu je kontaktní osobou pan
ABCD.
4. Povinností Partnera je nějaká reciproční vazba, osobně dohodnutá, žádná sleva z produktů pro
členy JSI, ale třeba systematické sdílení zkušeností nebo společná informační báze.
5. Právem Jednoty je uvádět partnera na svých stránkách a svých propagačních materiálech.
6. Právem Partnera je používat v propagačních materiálech ke své činnosti značku “Partner JSI”.
Značka nesmí být spojována při propagaci konkrétního produktu nebo služby, v tom případě je
nutné konzultovat použítí značek JSI s kontaktní osobou partnerství v JSI, případně přímo zažádat
o udělení značky pro daný konkrétní produkt.
7. Právem Partnera je využívat značku „Partner JSI“ na stránkách XYZ a v marketingových
materiálech a to zejména v sekci partneři partneři webu XYZ v souladu s manuálem na použití loga
JSI, který je přílohou tohoto dokumentu.
8. Pokud Partner použije značku “Partner JSI” na webových stránkách, musí ji doplnit proklikem na
stránky jsi.cz, nebo znacky.jsi.cz
9. Povinností Partnera je stanovit kontaktní osobu pro komunikaci s JSI.
10. Obě strany mají povinnost vyvarovat se činnosti, která by poškodila druhou smluvní stranu.
11. Obě strany mohou využívat svá práva a vyžadovat plnění povinností pouze v době trvání smlouvy.
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12. Obě strany mohou v příloze smlouvy specifikovat další práva a povinnosti.

Trvání a výpověď smlouvy
13. Smlouva se uzavírá na dobu aktuálního kalendářního roku.
14. Smlouvá se automaticky prodlužuje k 1. prosinci o dalších rok, za stejných podmínek, není-li
vypovězena minimálně 30 dnů předem.
15. Smlouva může být vypovězena mimo výročí (den dle článku 20) jen z důvodů porušení podmínek
specifikovaných v části Práva a povinnosti smluvních stran nebo na základě dohody obou
smluvních stran.
16. Při výpovědi dle bodu 14 nabývá výpověď platnost dnem výročím smlouvy, v případě výpovědi
dle bodu 15 dnem doručení.

Závěrečná ustanovení
17. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních se stejnou platností - jedno obdrží Jednota a
druhé Partner.
18. Smlouva i každá příloha smlouvy musí být podepsána zástupcem Jednoty a zástupcem Partnera.
19. Přílohy smlouvy: Manuál pro užití názvu a loga JSI, stručný profil Partnera.
20. Smlouva nabývá platnost dne: ABCD (tento den je výročním dnem smlouvy)
Dne ABCD v Praze.

za JSI,
předseda sdružení, Petr Naske

za partnera
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