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Příloha č. 1 k usnesení 30/3-15 
 

Partnerská smlouva  
 

(dále také jako „Smlouva“) 

1. Smluvní strany 
1.1 Bystřička, o.p.s.  

sídlo: Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice    
IČ: 26882035 
 
za právnickou osobu jedná: 
Ing. Jan Ulrich, ředitel 
e-mail: janulrich@tiscali.cz 
tel. č. +420 724 766 336 

  
(dále také jako „Společnost“) 

1.2 Obec Tršice 
Tršice čp. 50, 783 57  Tršice 
IČ: 00299588 
 
zastoupena: 
Leonou Stejskalovou 
e-mail: ou@trsice.cz 
tel. č. +420 724 181 802 
 
(dále také jako „Partner“) 
 

2. Vymezení pojmů 
2.1 Není-li výslovně uvedeno jinak, níže uvedené pojmy jsou dále používány v následujícím 

významu: 
 

2.1.1. „Metodika“ – Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém 
období 2014-2020, schválená usnesením vlády České republiky č. 368 ze dne 21. 5. 2014.   

2.1.2. „Nařízení“ - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. 
prosince 2013 

2.1.3.  „Zakládací listina Společnosti“ – zakládací listina Společnosti ze dne ..... 

2.1.4. „MAS“ – místní akční skupina (společenství fyzických a právnických osob - partnerů) 
v podobě organizační složky Společnosti, prostřednictvím níž Společnost vykonává místní 
partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, které působí na území vymezeném 
v Zakládací listině Společnosti a pro něž navrhuje a provádí Strategii komunitně vedeného 
místního rozvoje, a to zejména na základě Nařízení a Metodiky; MAS nemá vlastní právní 
osobnost. MAS je tvořena všemi členy - partnery MAS (fyzickými a právnickými osobami) a 
její činnost je upravena především v Nařízení, Zakládací listině Společnosti a Metodice. 
MAS má vlastní orgány, prostřednictvím nichž MAS vykonává svou činnost a prostřednictvím 
nichž vykonává partner (viz čl. 2.1.5 této smlouvy) svůj vliv na činnost MAS. 
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2.1.5. „Partner“ – fyzická nebo právnická osoba, která uzavřením této Smlouvy, splňuje-li 
veškeré podmínky pro získání postavení partnera podle Nařízení, Zakládací listiny 
Společnosti a Metodiky, získává postavení partnera MAS ve smyslu Nařízení, Zakládací 
listiny Společnosti a Metodiky. 

2.1.6.  „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje“ – představuje tzv. rozvojový 
dokument - „Soubor doložení minimálních standardů fungování MAS, integrované strategie 
území MAS a Programových rámců zařazených do Integrovaného akčního plánu rozvoje území 
MAS“1 

3. Úvodní ustanovení 
3.1 Společnost prohlašuje, že je právnickou osobou, zapsanou v rejstříku obecně prospěšných 

společností vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. 0 215. Společnost vykonává obecně 
prospěšné služby. 

3.2 Partner prohlašuje, že je právnickou osobou, která má zájem se aktivně podílet na činnosti 
MAS jako její člen – Partner (ve smyslu Nařízení, Zakládací listiny Společnosti a 
Metodiky). 

3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že činnost MAS a tato Smlouva vychází především z těchto 
základních pravidel (principů): 

 
- Partneři mají společný zájem na rozvoji území vymezeného v čl. 2.2 Zakládací listiny 
Společnosti podle Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, 
- každý Partner je příslušný k určité zájmové skupině, kterou v MAS reprezentuje a jejíž 
zájmy prosazuje,   
- MAS ani její orgány nemají vlastní právní osobnost a nemohou vlastním jménem a na 
vlastní účet právně jednat v právních vztazích, 
- právní osobnost má pouze Společnost, která má vlastní orgány, jejichž působnost je 
stanovena obecně závaznými právními předpisy, včetně statutárního orgánu (ředitele), 
oprávněného jednat za Společnost navenek (vůči třetím osobám) i dovnitř Společnosti (řediteli 
náleží obchodní vedení Společnosti), 
- MAS vykonává svou činnost prostřednictvím Společnosti, 
- Partner vykonává vliv na činnost MAS a Společnosti především prostřednictvím práva volit 
do orgánů MAS, práva být volen do orgánů MAS a práva účastnit se zasedání (jednání) 
nejvyššího orgánu MAS a hlasovat na něm, 
- činnost MAS ani činnost Společnosti není primárně zaměřena na dosahování zisku, 
- Partnerům nevzniká právo (nárok) na podíl ve Společnosti, 
- Partnerem případně vložený majetkový vklad do Společnosti (zejména peněžité prostředky, 
movité věci, nemovité věci, jiné majetkové hodnoty) se stává výlučným vlastnictvím 
Společnosti,  
- postavení MAS a jejich orgánů, působnost (kompetence) jednotlivých orgánů MAS, způsob 
ustanovení jednotlivých orgánů MAS, volbu a odvolávání členů jednotlivých orgánů MAS, 
usnášeníschopnost jednotlivých orgánů MAS, postavení Partnera a další záležitosti týkající se 
činnosti MAS a Společnosti jsou upraveny v Nařízení, Zakládací listině Společnosti a 
Metodice.  
 

                                                   
1 zdroj – manuál Ministerstva pro místní rozvoj České republiky 
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4. Předmět Smlouvy  
4.1 Společnost a Partner se dohodli, že Partner se uzavřením této Smlouvy stává členem – 

partnerem MAS. Uzavřením této Smlouvy Partner získává (přijímá) práva (oprávnění) a 
povinnosti Partnera podle Zakládací listiny Společnosti, Metodiky a této Smlouvy, zejména 
právo být volen do orgánů MAS, právo volit členy orgánu MAS a právo účastnit se zasedání 
(jednání) nejvyššího orgánu MAS a hlasovat na něm. Partner je oprávněn práva (oprávnění) 
Partnera podle Zakládací listiny Společnosti, Metodiky a této Smlouvy využívat a současně 
je povinen plnit povinnosti Partnera podle Zakládací listiny Společnosti, Metodiky a této 
Smlouvy. 

4.2 Partner má zájem uplatňovat a prosazovat zájmy zájmové skupiny uvedené ve své přihlášce ze 
dne 28.1.2015 (dále také jako „Přihláška“). Přihláška Partnera je jako příloha č. 1 nedílnou 
součástí této Smlouvy. Partner bere na vědomí, že může být příslušný pouze k jedné (1) 
zájmové skupině. Příslušnost k zájmové skupině může Partner, pokud dojde ke změně jeho 
převažující činnosti, měnit, a to písemným oznámením o změně příslušnosti Partnera k zájmové 
skupině; oznámení musí být doručeno Společnosti. Doručením oznámení podle věty předchozí 
dochází ke změně příslušnosti Partnera k zájmové skupině.  

4.3 Partner má zejména právo volit členy orgánů MAS, právo být volen do orgánů MAS a právo 
účastnit se jednání (zasedání) nejvyššího orgánu MAS a hlasovat na něm. Partner má 
povinnost chovat se čestně a slušně vůči ostatním Partnerům a Společnosti; pokud je Partner 
řádně zvolen členem orgánů MAS, má povinnost se jednání (zasedání) těchto orgánů účastnit a 
řádně plnit své povinnosti spojené s členstvím v takovém orgánu. 

4.4 Partner nemůže bez předchozího písemného souhlasu Společnosti převést svá práva a 
povinnosti spojená s členstvím v MAS na třetí osobu. 

4.5 Partner souhlasí s tím, aby Společnost uzavírala partnerské smlouvy s dalšími osobami – 
zájemci o členství v MAS za podmínek vymezených Nařízením, Zakládací listinou 
Společnosti a Metodikou. Partner uděluje Společnosti souhlas s tím, aby Společnost 
zveřejňovala podle Nařízení, Zakládací listiny Společnosti a Metodiky v nezbytném rozsahu 
osobní údaje Partnera. Partner pověřuje Společnost výkonem veškeré finanční a správní 
agendy týkající se MAS.   
 

5. Doba trvání Smlouvy a zánik Smlouvy 
5.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  

5.2 Tato Smlouva zaniká: 
 
- přestane-li Partner splňovat některou z podmínek pro vznik postavení Partnera uvedených 
v Nařízení, Zakládací listině Společnosti nebo Metodice; Smlouva zaniká den následující po 
dni, v němž Partner přestal splňovat některou z podmínek pro vznik postavení Partnera 
uvedených v Nařízení, Zakládací listině Společnosti nebo Metodice, 
 
- písemnou výpovědí ze strany Partnera; výpovědní doba činí 3 kalendářní měsíce a počíná 
běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Společnosti; Smlouva zaniká uplynutím výpovědní doby, 
 
- písemnou dohodou uzavřenou mezi Partnerem a Společností o zániku Smlouvy; Smlouva 

zaniká dnem uvedeným v písemné dohodě, jinak dnem, kdy taková dohoda nabyla účinnosti, 
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- vyloučením Partnera ze strany Společnosti; Společnost je oprávněna Partnera vyloučit, 
porušuje-li Partner své povinnosti stanovené Zakládací listinou Společnosti podstatným 
způsobem, zejména bude-li déle jak 2 měsíce v prodlení s úhradou Pravidelného ročního 
partnerského příspěvku podle čl. 10.11 Zakládací listiny Společnosti nebo neúčastní-li se jako 
člen orgánu MAS opakovaně (nejméně 3x) jednání takového orgánu MAS. Vyloučení 
Partnera musí být provedeno písemnou formou a musí v něm být uveden důvod vyloučení tak, 
aby nebyl zaměnitelný s jiným. Smlouva v takovém případě zaniká posledním dnem 
kalendářního měsíce, v němž bylo vyloučení doručeno Partnerovi. 

5.3 Společnost je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět, nesplňoval-li Partner v okamžiku uzavření 
této Smlouvy některou z podmínek pro vznik postavení Partnera vymezených v Nařízení, 
Zakládací listině Společnosti nebo Metodice; za podmínku pro vznik postavení Partnera se 
pro tyto účely nepovažuje podmínka spočívající v uzavření této Smlouvy. Výpověď podle bodu 
5.3 této Smlouvy je účinná doručením výpovědi Partnerovi; doručením výpovědi Partnerovi 
podle bodu 5.3 této Smlouvy tato Smlouva zaniká.  

5.4 Tato Smlouva zaniká rovněž smrtí Partnera – fyzické osoby. Tato Smlouva zaniká rovněž 
zánikem Partnera – právnické osoby bez právního nástupce. 
 

6. Prohlášení 
6.1 Smluvní strany se vzájemně zavazují, že se budou bezodkladně informovat o veškerých 

skutečnostech, jež by mohly ohrozit platnost této Smlouvy, její právní účinky a řádné a včasné 
splnění veškerých povinností jí založených. Svou povinnost ke dni uzavření smlouvy plní i 
následujícími prohlášeními. 

6.2 Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jim žádná skutková či právní (ať už zákonná či 
smluvní) překážka nebrání, ani je neomezuje v platném uzavření této Smlouvy, že proti nim 
není vedena exekuce podle exekučního řádu, výkon soudního rozhodnutí podle občanského 
soudního řádu, správní nebo daňová exekuce podle správního řádu nebo daňového řádu, že 
proti nim není vedeno řízení o prohlášení konkurzu podle zákona o konkurzu a vyrovnání, ani 
insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, a že mají dostatečný majetek k řádnému 
a včasnému splnění veškerých povinností z této smlouvy, aniž by nezákonně poškozovaly či 
zvýhodňovaly jiné své věřitele. Smluvní strany prohlašují, že si nejsou vědomy žádné 
skutečnosti, jež by mohla v budoucnu vést ke změně kterékoliv okolnosti uvedené v tomto 
bodu. 

6.3 Smluvní strany se vzájemně zavazují, že po uzavření této Smlouvy budou jednat (ať už pasivně 
či aktivně) tak, aby nedošlo ke změně kterékoliv okolnosti uvedené v bodu 6.2 a aby nenastalo 
nic, co by mohlo ohrozit platnost této Smlouvy, její právní účinky a řádné a včasné splnění 
veškerých povinností jí založených. 

6.4 Partner prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy seznámil s Nařízením, Zakládací 
listinou Společnosti a Metodikou.  

6.5 Společnost prohlašuje, že nejvyšší orgán MAS – Valná hromada Partnerů přenesl v souladu se 
Zakládací listinou Společnosti svou působnost rozhodovat o přijetí / vyloučení partnerů na 
Radu MAS; Rada MAS rozhodla o přijetí Partnera na svém zasedání (jednání) konaném dne 
..... (toto ujednání se nepoužije pro přijetí partnerů v rámci tzv. přechodného období). 

6.6 Partner prohlašuje, že k okamžiku uzavření této Smlouvy splňuje veškeré podmínky pro vznik 
postavení Partnera podle Nařízení, Zakládací listiny Společnosti a Metodiky. Partner bere 
na vědomí, že pokud k okamžiku uzavření této Smlouvy nesplňuje veškeré podmínky 
Nařízení, Zakládací listiny Společnosti a Metodiky pro vznik postavení Partnera, uzavřením 
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této Smlouvy se Partnerem nestává; za podmínku pro vznik postavení Partnera se pro tyto 
účely nepovažuje podmínka spočívající v uzavření této Smlouvy.  

6.7 Partner – obec ve smyslu zák. č. 128/2000 Sb., o obcích prohlašuje, že zastupitelstvo obce 
(Partnera) schválilo Přihlášku Partnera a uzavření této Smlouvy na svém zasedání konaném dne 
........... (toto ujednání platí jen pro partnery – obce). 

7. Závěrečná ustanovení 
7.1 Smluvní strany se vzájemně zavazují, že si budou bezodkladně prokazatelně oznamovat změnu 

všech podstatných údajů týkajících se jejich osob, zejména změnu svých adres trvalého pobytu 
(sídla), skutečného bydliště (sídla), telefonních čísel a e-mailových adres figurujících v jejich 
smluvních vztazích. 

7.2 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemně, formou číslovaných dodatků 
odsouhlasených oběma smluvními stranami. 

7.3 Tato Smlouva byla sepsána a podepsána ve 3 totožných originálních vyhotoveních. 
 

Rozdělovník: 
2x Společnost, 1x Partner. 

7.4 Tato Smlouva se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením a zák. č. 
89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Pro výklad této Smlouvy dále platí Zakládací listina 
Společnosti a Metodika.  

7.5 Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely vážně, s vědomím jejích právních 
následků, podle své pravé a svobodné vůle, aniž by jednaly z donucení nebo v tísni, Smlouvu 
si pečlivě přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Na důkaz toho připojují 
své podpisy. 

7.6 V případě zániku Partnera – právnické osoby s právním nástupcem vstupuje právní nástupce 
právnické osoby – Partnera do práv a povinností Partnera podle této Smlouvy.  

 
V ............................. dne ............... 
 
 
 
 
 

.................................................. ................................................ 
    za Bystřička, o.p.s.   Obec Tršice 
            Ing. Jan Ulrich, ředitel                     Leona Stejskalová, starostka 
 
  
Příloha: - přihláška ze dne ...... (příloha č. 1) 
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Příloha č. 1 k Partnerské smlouvě 
 

Přihláška partnera obecně prospěšné společnosti 
Bystřička, o.p.s. 

se sídlem Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice, 
IČ: 26882035 

 
(dále také jako „Bystřička, o.p.s.“)  

organizační složka – místní akční skupina 

Není-li výslovně uvedeno jinak, níže uvedené pojmy jsou dále používány 
v následujícím významu: 
 
- „Metodika“ – Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém 
období 2014-2020, schválená usnesením vlády České republiky č. 368 ze dne 21. 5. 
2014.   

- „Nařízení“ - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. 
12. 2013. 

- „Zakládací listina Společnosti“ – zakladatelská listina Bystřička, o.p.s. ze dne ..... 
- „MAS“ – místní akční skupina (společenství fyzických a právnických osob - 
partnerů) v podobě organizační složky Bystřička o.p.s., prostřednictvím níž Bystřička, 
o.p.s. vykonává místní partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, které působí 
na území vymezeném v Zakládací listině Společnosti a pro něž navrhuje a provádí 
Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, a to zejména na základě Nařízení a 
Metodiky; MAS nemá vlastní právní osobnost. MAS je tvořena všemi členy - partnery 
MAS (fyzickými a právnickými osobami) a její činnost je upravena především 
v Nařízení, Zakládací listině Společnosti a Metodice. MAS má vlastní orgány, 
prostřednictvím nichž MAS vykonává svou činnost a prostřednictvím nichž vykonává 
partner svůj vliv na činnost MAS. 
- „Partner MAS“ – fyzická nebo právnická osoba, která na základě této přihlášky 
uzavřením partnerské smlouvy, splňuje-li veškeré podmínky pro získání postavení 
partnera podle Nařízení, Zakládací listiny Společnosti a Metodiky, získá postavení 
partnera MAS ve smyslu Nařízení, Zakládací listiny Společnosti a Metodiky.  
 
- „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje“ – představuje tzv. rozvojový 
dokument - „Soubor doložení minimálních standardů fungování MAS, integrované 
strategie území MAS a Programových rámců zařazených do Integrovaného akčního 
plánu rozvoje území MAS“2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                   
2 zdroj – manuál Ministerstva pro místní rozvoj České republiky 



7 
 

Prohlášení partnera: 
Obec Tršice, Tršice čp. 50 
783 57 Tršice 
zastoupená starostkou Leonou Stejskalovou 
IČ: 00299588 
kontakt:   
e-mail: ou@trsice.cz, tel.: 724 181 802  
 
čestně prohlašuji, že 
souhlasím se vstupem do MAS a s podmínkami pro vstup jako Partnera MAS do MAS 
vymezenými v Zakládací listině Společnosti a Metodice. Prohlašuji, že splňuji podmínky 
vymezené v čl. 10. 4 Zakládací listiny Společnosti. 
Podávám přihlášku do MAS a mám zájem se stát Partnerem MAS.   
Současně prohlašuji, že jsem si pro účely účasti jako Partnera MAS v MAS na základě 
převažující činnosti zvolil následující zájmovou skupinu pro naplňování Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje3: 
 

 Veřejná správa – stát, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, orgány státní správy a 
právnické osoby, které jsou zřízeny či vlastněny min. z 50% obcemi, dobrovolnými 
svazky obcí, kraji či státem bez ohledu na jejich právní formu, tj. příspěvkové 
organizace, ale i podniky. Zaměření na problematiku obecní samosprávy, 
zajištění vybavení a služeb v obcích 
      

 Volný čas - NNO – neziskové nestátní organizace – např. SOKOL, Český 
zahrádkářský 
 svaz, apod. Společným zájmem je zlepšení zázemí a činnosti NNO zejména 
v oblastech sportu a kultury.  
          

 Zemědělci – zemědělské a potravinářské subjekty a subjekty  podnikající 
v lesním hospodářství převažuje zaměření na specifickou oblast podnikání spojenou 
s výrobou zem. produktů, potravin a produktů lesa, dřevozpracujícího průmyslu 
     

 Ostatní veřejnost – jednotlivci se zájmem o rozvoj území 
 

 Podnikání, cestovní ruch – podnikatelé se zaměřením na služby, podnikání nebo 
výrobu produktů mimo výše uvedené 
          

 Sociální služby a životní prostředí – subjekty i jednotlivci   
                                                      

       
 
                                                                                                                    

 Datum …………………                                 Podpis   ....…………………………………... 
 

                                                   
3 z následujících možností označte křížkem pouze jednu 


