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MEMORANDUM
o spolupráci při řešení efektivní ochrany veřejných
prostředků v působnosti Kraje Vysočina
mezi Krajem Vysočina
a
DYNATECH s.r.o.

1. Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
(dále jen „Kraj“)
a
2. DYNATECH s.r.o.
se sídlem: Londýnské náměstí 1, 639 00 Brno
IČ: 25501003
DIČ: CZ25501003
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod
spisovou značkou C 28196
zastoupený: Mgr. Miloslavem Kvapilem, jednatelem
(dále jen „Spolupracující subjekt“)
(dále též společně „signatáři“)
se níže uvedeného dne, měsíce a roku
dohodly
na vzájemné spolupráci při řešení efektivní ochrany veřejných prostředků
v působnosti a na území Kraje Vysočina
(dále jen „Memorandum“)

Preambule
Kraj se společně s dalšími orgány místních samospráv a orgány státní správy podílí na
všestranném rozvoji území Kraje.
Kraj se též podílí na zvyšování inovační výkonnosti a konkurenceschopnosti území Kraje a
dotčených subjektů včetně zvyšování výkonnosti a efektivnosti veřejné správy.
Zároveň Kraj sehrává nezastupitelnou roli mimo jiné v zabezpečení ochrany veřejných
finančních prostředků, veřejného majetku a práv hmotné i nehmotné povahy (dále jen
souhrnně „veřejné prostředky“), tedy i v oblasti ochrany dat a rozvoje sítí veřejné správy a
související informační a komunikační technické infrastruktury (ICT infrastruktura) v působnosti
Kraje, včetně provozu Technologického centra Kraje.
Spolupracující subjekt je významným poskytovatelem souboru služeb pro efektivní řízení
Krajem zřizovaných příspěvkových organizací a také obcí a jimi zřizovaných příspěvkových
organizací na území Kraje. To představuje široké spektrum služeb od pre-auditu přes
analytické a konzultační služby až po softwarové nástroje a dlouhodobou zákaznickou
podporu.
Svou činností se Spolupracující subjekt významně podílí na zvyšování úrovně ochrany
veřejných prostředků na území Kraje, při současném efektivním využívání síťové ICT
infrastruktury a Technologického centra Kraje.
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Signatáři jsou si vědomi nezbytnosti spolupráce veřejné správy a podnikatelského sektoru při
zvyšování inovační výkonnosti a konkurenceschopnosti subjektů při rozvoji území Kraje,
včetně zajištění odpovídající ochrany veřejných prostředků, a proto se dohodli na vyjádření
vůle ke společnému úsilí a potvrzení další strategické spolupráce za využití nejlepších
dostupných technologií, dobré praxe a přizpůsobení společných technických a organizačních
opatření potřebám Kraje.
Kraj deklaruje, že účelem tohoto Memoranda je naplnění níže uvedených cílů, a to případně
společně se všemi dalšími subjekty, které projeví svůj zájem o spolupráci a budou ochotny se
řídit níže uvedenými základními principy spolupráce.

I.
Cíle Memoranda
V souladu se strategickými dokumenty Kraje, zejména v souladu s Regionální inovační
strategií Kraje a Strategií rozvoje Kraje pro období let 2021 až 2027, je cílem vzájemné
spolupráce signatářů efektivní využití nástrojů vytvořených, spravovaných a provozovaných
Krajem a podpora přijímání opatření ke zvyšování bezpečnosti, výkonnosti, efektivnosti a
hospodárnosti všemi subjekty hospodařícími s veřejnými prostředky v rámci České republiky,
zejména subjekty veřejné správy působícími na území Kraje, a to v těchto oblastech:
1.1 ochrana veřejných prostředků (včetně rozvoje nástrojů pro oblasti rozpočetnictví a
účetnictví a pro výkon řádné finanční kontroly) spravovaných Krajem nebo obcemi, jimi
zřizovanými příspěvkovými organizacemi a dalšími subjekty využívajícími veřejné
prostředky,
1.2 ochrana dat, zejména před jejich zcizením a zneužitím, ztrátou (zničením) a před
neoprávněnými změnami,
1.3 rozvoj inovační infrastruktury a transferu technologií na území Kraje,
1.4 rozvoj regionální síťové ICT infrastruktury veřejné správy na území Kraje,
1.5 zvyšování úrovně vybavení subjektů veřejné správy na území Kraje informační a
komunikační technikou a kvalitními softwarovými nástroji,
1.6 efektivní využití Technologického centra Kraje (datových center a datových úložišť).

II.
Základní principy spolupráce
Pro naplnění cílů uvedených v čl. I tohoto Memoranda se signatáři zavazují, že základní
principy spolupráce budou dle potřeby a možností promítány do předpokládaných navazujících
dílčích závazkových právních vztahů uzavíraných mezi signatáři v souladu s právním řádem,
a to zejména v souladu s právními předpisy v oblasti práva občanského a práva zadávání
veřejných zakázek.
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III.
Závěrečná ustanovení
3.1 Zástupce Kraje prohlašuje, že Memorandum bylo přijato, resp. schváleno příslušným
orgánem Kraje.
3.2 Zástupce Spolupracujícího subjektu prohlašuje, že Memorandum je v souladu
s předmětem činnosti Spolupracujícího subjektu a neodporuje žádnému z již uzavřených
smluvních závazků Spolupracujícího subjektu s třetími osobami.
3.3 Toto Memorandum tvoří základ pro tvorbu jakýchkoli navazujících dokumentů
upravujících pravidla vzájemné spolupráce signatářů v oblastech uvedených v čl. I. tohoto
Memoranda v rámci účelu a předmětu činnosti signatářů.
3.4 Toto Memorandum nabývá účinnosti dnem podpisu oběma signatáři a uzavírá se na dobu
určitou do 31. 12. 2024. Memorandum bylo projednáno a schváleno Radou Kraje dne
25. 1. 2022, číslo usnesení 0098/03/2022/RK.
3.5 Platnost Memoranda sjednaná podle bodu 3.4 může být prodloužena dodatkem tohoto
Memoranda.
3.6 Toto Memorandum je možné měnit a doplňovat jen písemnými dodatky přijatými a
podepsanými oběma stranami.
3.7 Přistoupení případného dalšího signatáře k tomuto Memorandu podléhá předchozímu
schválení Radou Kraje.

V Jihlavě

Digitálně podepsal

________________________________

Mgr. Miloslav Mgr. Miloslav Kvapil
Datum: 2022.01.25
Kvapil
11:07:17 +01'00'

Kraj Vysočina

DYNATECH s.r.o.

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Kraje

Mgr. Miloslav Kvapil, jednatel

Mgr. Vítězslav
Schrek MBA

Digitálně podepsal Mgr.
Vítězslav Schrek MBA
Datum: 2022.01.26
14:28:41 +01'00'
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