
 
 
 
 
 
 

Číslo smlouvy FIT VUT: XXXXXX/2018/00 
Číslo smlouvy Partnera: ______________ 

 

 

SMLOUVA O PARTNERSTVÍ 

Smluvní strany: 

Název:  Vysoké učení technické v Brně (dále také „VUT“) 
Sídlem:   Antonínská 548/1, 601 90 Brno 

Pro součást:  Fakulta informačních technologií VUT (dále také „FIT VUT“) 
Sídlem:  Božetěchova 1/2, 612 66 Brno (adresa pro doručování) 
Zástupce:   prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, děkan FIT VUT 
IČO:  00216305 
DIČ:  CZ00216305 
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s., číslo účtu: 27-8684040287/0100 

(dále jen „FIT VUT“) 

a 

Název:  [DOPLŇTE] 
Sídlo:  [DOPLŇTE] 
Zápis v obchodním rejstříku:  [DOPLŇTE] 
Zástupce:  [DOPLŇTE] 
IČO:  [DOPLŇTE] 
DIČ:  [DOPLŇTE] 
Bankovní spojení:  [DOPLŇTE] 

(dále jen „Partner“) 

uzavírají dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto 
smlouvu o partnerství (dále jen „Smlouva“): 

Vzhledem k tomu, že spolupráce s aplikační sférou ve vzdělávání, výzkumu a vývoji a dalších oblastech 
je klíčovou prioritou pro strategický záměr VUT a Partner je obchodní společnost, jež má zájem podílet 
se na spolupráci s FIT VUT ve výše uvedených oblastech, uzavírají smluvní strany tuto Smlouvu. 
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Článek I. 
Předmět Smlouvy 

1. Za podmínek definovaných touto Smlouvou a dále Podmínkami Partnerského programu FIT VUT 
(dále jen „Podmínky“) se FIT VUT zavazuje umožnit Partnerovi účast v Partnerském programu, 
tj. poskytovat dále definované služby FIT VUT. 

2. Partner se za plnění dle této Smlouvy, tj. za účast v Partnerském programu, zavazuje hradit roční 
členský příspěvek, a to v návaznosti na typ partnerství dle Podmínek. 

Článek II. 
Typ partnerství a členský příspěvek 

1. Partner se na základě této Smlouvy stává: 

ZÁKLADNÍM PARTNEREM / BRONZOVÝM PARTNEREM / STŘÍBRNÝM PARTNEREM / 
ZLATÝM PARTNEREM 

2. Za toto členství se Partner zavazuje uhradit členský příspěvek ve výši: 

[DOPLŇTE] Kč bez DPH 

Článek III. 
Další plnění 

1. Partner má možnost nad rámec služeb poskytnutých v rámci jeho typu partnerství požadovat 
poskytnutí i jiných, resp. dalších služeb. Tyto budou poskytnuty na základě předchozí písemné 
dohody smluvních stran, kde bude blíže specifikován jejich rozsah a předmět. Nedovolí-li to kapacity 
FIT VUT, nemusí být takováto služba poskytnuta. 

Článek IV. 
Platební podmínky 

1. Roční členský příspěvek dle článku II. této Smlouvy uhradí Partner FIT VUT na základě řádně 
vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“).     

2. FIT VUT k fakturované částce bez DPH připočte DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

3. Faktura bude splňovat veškeré zákonné náležitosti a bude vystavená do 30 dnů od podpisu 
Smlouvy. Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení faktury Partnerovi. 

Článek V. 
Trvání Smlouvy 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, od podpisu Smlouvy do 31. 12. 2019. 

2. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Dohoda o ukončení této 
Smlouvy musí obsahovat datum, k němuž bude tato Smlouva ukončena, a způsob vzájemného 
vypořádání práv a povinností Smluvních stran. 

3. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodů s výpovědní 
lhůtou tří měsíců, která počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď doručena druhé smluvní straně. Výpověď musí mít písemnou formu. 

4. FIT VUT může od Smlouvy odstoupit s okamžitou platností v případě, kdy Partner poruší ustanovení 
této Smlouvy nebo Podmínek. 
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5. Partner bere na vědomí, že dojde-li k ukončení Smlouvy dle odst. 3 a 4 tohoto článku, nevznikne 
mu nárok na vrácení poměrné části členského příspěvku, a to bez ohledu na objem vyčerpaných 
služeb. 

Článek VI. 
O studentských pracích 

1. V případě, že Partner využije možnosti vypsat Studentskou práci, bere na vědomí, že má povinnost 
pro oficiálně zadané Studentské práce zajistit kontinuitu odborných konzultací (pověřením vhodné 
osoby), a to i v případě ukončení platnosti nebo vypovězení Smlouvy, není-li smluvními stranami 
písemně dohodnuto jinak. 

2. Partner bere na vědomí, že Studentské práce mají povahu školního díla dle zákona č. 121/2000 Sb., 
autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, se všemi důsledky z toho plynoucími jak pro jejich 
autorskoprávní status, tak pro práva FIT VUT na jejich využití. 

3. Autoři Studentské práce zadané na základě tématu vypsaného Partnerem mohou s Partnerem 
uzavřít smlouvu o libovolném dalším využití díla, pokud se takovou smlouvou neomezí práva FIT 
VUT. 

Článek VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 

a) Příloha č. 1 – Podmínky Partnerského programu FIT VUT 

Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení Smlouvy 
přednost před ustanoveními všech příloh Smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě 
nesrovnalostí či kontradikcí mezi jednotlivými přílohami je rozhodující znění přílohy, jejíž číselné 
označení uvedené v tomto odstavci je nižší.   

2. Kontaktní osoby ve věcech této Smlouvy jsou: 

Za FIT VUT: [DOPLŇTE], tel. č.: [DOPLŇTE], e-mail: [DOPLŇTE] 

Za Partnera: [DOPLŇTE], tel. č.: [DOPLŇTE], e-mail: [DOPLŇTE] 

3. Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto Smlouvu vztahuje 
povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 
Uveřejnění v registru smluv zajistí FIT VUT. 

4. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní 
strany berou na vědomí, že tato Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění smlouvy v 
souladu se zákonem o registru smluv. 

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

6. Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi 
nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo FIT 
VUT. 

7. Smluvní strany se dohodly na ukončení Rámcové smlouvy o spolupráci č. XXXXXX/201X/00 uzavřené 
XX. XX. 201X, a to ke dni účinnosti této Smlouvy. 

8. Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních 
obdrží po jednom vyhotovení. 
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9. Smluvní strany po pečlivém přečtení Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni 
ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Brně dne  V [DOPLŇTE] dne  

________________________________ 
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík 
děkan FIT VUT 

za FIT VUT 

________________________________ 
[DOPLŇTE] 
[DOPLŇTE] 

za Partnera 

 


