Smlouva o partnerství
I. Smluvní strany
ŠKODA AUTO a.s.
Sídlo:
tř. Václava Klementa 869
Mladá Boleslav II
293 60 Mladá Boleslav
Zastoupení:
Ing. Hanou Kurzweilovou, vedoucí ST – Komplexní péče MGMT, Employer Branding
a
Mgr. Petrem Rešlem, vedoucí FIB - Procesní a systémová integrace managementu zakázek a výroby
Registrace:
IČ 00177041
DIČ CZ00177041
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 332
Bankovní spojení:
CZ0427000000002104485339
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Prague
(dále jen Partner)
a

Univerzita Karlova
Sídlo:
Ovocný trh 560/3-5
116 36 Praha 1
Součást:

Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 2027/3
121 16 Praha 2
Zastoupení:
Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., děkan Matematicko-fyzikální fakulty
Registrace:
IČ 00216208
DIČ CZ00216208
veřejná vysoká škola dle zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Bankovní spojení:
č. účtu: 38330021/0100
(dále jen Fakulta)
uzavírají podle § 1746, odstavce 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto
rámcovou Smlouvu o partnerství (dále jen Smlouva).
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II. Předmět smlouvy
1.
Strany prohlašují, že jsou připraveny rozvíjet vzájemnou oboustranně výhodnou spolupráci v oblasti
vzdělávání, výzkumu, vývoje a dalších oblastech v rámci činnosti Fakulty za účelem zajištění všestranného trvalého
rozvoje a prosperity, společného zájmu podílet se na obecném prospěchu aktivní účastí na vědecko-výzkumných
činnostech, inovačních procesech a rozvoji vědních oborů v rámci své působnosti, dále pak v oblasti
experimentálního vývoje a současně společně vyvíjenou činnost i propagovat. Přesné podmínky konkrétních forem
spolupráce a jiné vypořádání vzájemných nákladů nad rámec této Smlouvy musí být ošetřeny samostatnými
dohodami a smlouvami.

2.

Mezi možné formy služeb poskytnutých Fakultou Partnerovi na základě této Smlouvy patří:

(a)
Vypisování témat seminárních, bakalářských a diplomových prací, témat softwarových projektů a dalších
úkolů pro studenty (dále jen Studentské práce) Partnerem prostřednictvím Fakulty, včetně případného odborného
vedení těchto Studentských prací.
(b)
Participace Partnera na předmětu Firemní semináře nebo předmětu podobného druhu vyučovaného na
Fakultě.
(c)
Navržení zařazení přednášky vedené vyučujícími Partnera do vhodného odborného předmětu
vyučovaného na Fakultě.
(d)
Navržení vypsání odborného předmětu vedeného vyučujícími Partnera nebo více Partnerů, se kterými
Fakulta spolupracuje.
(e)
Sponzorování či poskytnutí cen do studentských a vědeckých soutěží (například soutěží o nejlepší
Studentskou práci), včetně navržení vhodných kategorií či hodnotících kritérií.
(f)

Sponzorování účelových studentských grantů, vědeckých grantů a další formy poskytování účelových darů.

(g)
Vzájemná propagace Partnera na akcích Fakulty a propagace Fakulty na akcích Partnera. Služby Fakulty
v oblasti propagace Partnera zahrnují umístění aktivního loga Partnera na webových stránkách Fakulty, zveřejnění
článku o Partnerovi a rozhovor se zástupcem Partnera na webových stránkách Fakulty, případně i další vhodné
formy propagace Partnera na vzdělávacích a odborných akcích pořádaných Fakultou.
(h)

Zapojení se do Mentoringového programu Fakulty.

3.

Obvyklý rozsah spolupráce na základě této Smlouvy je podrobněji specifikován v článku III této Smlouvy.

4.
Smluvní strany berou na vědomí, že dosažení konkrétních hodnotných výsledků úspěšné spolupráce nelze
z praktických důvodů předem smluvně zaručit či vynutit. Smluvní strany se přesto zavazují vyvinout přiměřenou
snahu, aby fakticky realizovaná spolupráce mohla být považována za úspěšnou.

III. Rozsah spolupráce
1.
Fakulta poskytne Partnerovi Teze partnerského programu, které obsahují výčet možných způsobů
spolupráce s Fakultou a výčet dalších významných událostí, které se na Fakultě uskuteční (včetně termínů a dalších
důležitých informací).
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2.
Partner se může zúčastnit setkání Fakulty s jejími Partnery, jež je organizováno Fakultou zpravidla jednou
ročně.
3.
Partner se může za zvýhodněných podmínek zúčastnit zpoplatněných akcí Fakulty, které jsou určeny pro
prezentaci komerčních subjektů na Fakultě (např. Den firem).
4.
Fakulta pověřuje pro komunikaci s Partnerem kontaktní osobu, která s ním bude projednávat konkrétní
podoby spolupráce (dále jen Kontaktní osoba fakulty).
(a)
S Kontaktní osobou fakulty bude Partner projednávat témata Studentských prací. Témata Studentských
prací musí splňovat nároky obvykle kladené na jednotlivé druhy těchto prací na Fakultě (přiměřená náročnost,
realizovatelnost apod.). Kontaktní osoba fakulty je oprávněna hodnotit splnění těchto nároků.
(b)
Kontaktní osoba fakulty bude konzultovat s Partnerem výběr osob pro odborné vedení Studentských prací.
Osoby pro odborné vedení musí splňovat nároky obvykle kladené na vedoucí či konzultanty těchto prací na Fakultě
(odborná erudice, akademický titul apod.). Kontaktní osoba fakulty je oprávněna hodnotit splnění těchto nároků.
(c)
Kontaktní osoba fakulty bude konzultovat vhodnost dalších konkrétních forem spolupráce s Partnerem
v jiných oblastech. Participace Partnera na výuce musí splňovat nároky obvykle kladené na předměty daného
akreditovaného studijního oboru Fakulty. Kontaktní osoba fakulty je oprávněna hodnotit splnění těchto nároků.
(d)
Kontaktní osoba fakulty může v konkrétních případech pověřit projednáváním či rozhodováním v dané věci
jiného zaměstnance Fakulty. O pověření informuje bez zbytečného odkladu Partnera.
5.
Partner pověřuje pro komunikaci s Fakultou kontaktní osobu, která s ní bude projednávat konkrétní podoby
spolupráce (dále jen Kontaktní osoba partnera).
(a)

Kontaktní osoba partnera je protějškem Kontaktní osoby fakulty.

(b)
Kontaktní osoba partnera může v konkrétních případech pověřit projednáváním či rozhodováním v dané
věci jiného zaměstnance Partnera. O pověření informuje bez zbytečného odkladu Fakultu.
6.
Kontaktními osobami Fakulty pro účely této Smlouvy jsou Karolina Houžvičková Šolcová
(karolina.solcova@mff.cuni.cz), Miloš Kopa (milos.kopa@mff.cuni.cz) a Marta Vomlelová
(marta.vomlelova@mff.cuni.cz).
7.
Kontaktními osobami Partnera pro účely této Smlouvy jsou Hana Antošová (Hana.Antosova3@skodaauto.cz) a Adriana Velechovská (Adriana.Velechovska@skoda-auto.cz).
8.

Fakulta umožní Partnerovi oslovit studenty formou samostatné prezentace (mimo Den firem).

(a)
Rozsah samostatné prezentace dle této Smlouvy je omezen v součtu na 4 hodiny ročně (počítáno od data
uzavření Smlouvy). Partner může svůj celkový čas rozdělit na přiměřený počet jednotlivých samostatných
prezentací.
(b)
Samostatná prezentace dle této Smlouvy bude probíhat v některé z poslucháren, případně jiných
prostorách Fakulty dle kapacitních možností a ve vhodném termínu a čase na základě předchozí dohody Kontaktní
osoby fakulty a Kontaktní osoby partnera. Studenti Fakulty budou o konání této prezentace s předstihem
informováni obvyklými informačními kanály.
(c)
Za čas samostatné prezentace nevyužitý na základě rozhodnutí Partnera nebo z důvodu nemožnosti
dohody na vhodném termínu nelze požadovat finanční či jinou kompenzaci.
9.
Za předpokladu splnění nároků obvykle kladených na Studentské práce (článek III, odstavec 4a této
Smlouvy) se předpokládá vypsání čtyř bakalářských nebo diplomových prací ročně a jejich odborné vedení
Partnerem.
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10.
Na jiné formy Studentských prací a další formy spolupráce explicitně nespecifikované touto Smlouvou se
aplikuje pravidlo z článku III, odstavce 9 této Smlouvy přiměřeně na základě odhadu časové náročnosti takové
aktivity.
11.
Vypsané Studentské práce si studenti vybírají a volí dle vlastního uvážení, Fakulta nemůže garantovat zájem
studentů o vypsaná témata. Oficiální zadání Studentské práce podléhá stejnému mechanismu jako zadání tématu
vypsaného Fakultou bez přispění Partnera.
12.
Vyšší intenzita spolupráce než je uvedeno v článku III, odstavci 9 a 10 této Smlouvy je možná na základě
vzájemné dohody Kontaktní osoby fakulty a Kontaktní osoby partnera. Fakulta si vyhrazuje právo z organizačních a
provozních důvodů omezit intenzitu spolupráce, pokud by se tato výrazně odchylovala od rozsahu uvedeného v
článku III, odstavci 9 a 10 této Smlouvy.

IV. Prezentace partnerství
1.
Partner bude uveden jako strategický partner ve výroční zprávě Fakulty, na webových stránkách Fakulty,
případně v dalších interních i veřejných materiálech a na akcích Fakulty.
(a)
Za tímto účelem uděluje Partner oprávnění Fakultě uvádět, po dobu platnosti této Smlouvy, obchodní
firmu (název) Partnera s označením strategický partner MFF UK a použít v této souvislosti oficiální logo, logotyp
nebo znak Partnera.
(b)
Fakulta se zavazuje uvádět obchodní firmu (název) Partnera a jeho logo, logotyp nebo znak v souladu
s vyzněním této Smlouvy, v souladu s dobrými mravy, způsobem nikoliv zavádějícím a způsobem respektujícím
grafický manuál loga, logotypu nebo znaku Partnera.
2.

Partner může uvádět ve svých interních i veřejných materiálech, že je strategickým partnerem Fakulty.

(a)
Za tímto účelem uděluje Fakulta oprávnění Partnerovi uvádět, po dobu platnosti této Smlouvy, název
Fakulty a její oficiální logo nebo znak s označením, že Partner je strategickým partnerem MFF UK.
(b)
Partner se zavazuje uvádět název Fakulty a její logo nebo znak v souladu s vyzněním této Smlouvy,
v souladu s dobrými mravy, způsobem nikoliv zavádějícím a způsobem respektujícím grafický manuál loga nebo
znaku Fakulty.
3.
Ustanovení článku IV, odstavce 1 a 2 této Smlouvy se použijí přiměřeně i na materiály (například tiskoviny),
které byly vydány nebo připravovány v době platnosti této Smlouvy, přestože později platnost Smlouvy skončila
nebo Smlouva byla smluvními stranami ukončena či vypovězena.

V. Finanční podmínky
1.
Partner se zavazuje za poskytnutí služeb podle článků II., III. a IV. této Smlouvy uhradit na základě daňového
dokladu vystaveného Fakultou a doručeného Partnerovi na adresu jeho sídla uvedenou v záhlaví Smlouvy do 30
dnů od data vystavení tohoto dokladu jednorázový vstupní poplatek ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun
českých). K částce bude účtováno DPH ve výši stanovené platnými obecně závaznými právními předpisy.
2.
Uhrazení jednorázového vstupního poplatku Partnerem ve lhůtě do 30 dnů od data vystavení daňového
dokladu je odkládací podmínkou ve smyslu § 548, odstavce 2, věty první zákona č. 89/2012 Sb., občanského
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zákoníku. Na splnění této podmínky závisí, zda se stane tato Smlouva účinnou, tj. zda nastanou právní následky
touto Smlouvou předvídané a zda budou smluvní strany touto Smlouvou vázány. Nebude-li odkládací podmínka
splněna ve stanovené lhůtě, marným uplynutím posledního dne lhůty tato Smlouva zaniká.

VI. Platnost smlouvy
1.
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá nejdříve
1. dnem kalendářního měsíce následujícího po okamžiku, kdy Partner uhradil na účet Fakulty jednorázový vstupní
poplatek dle článku V, odstavce 1 této Smlouvy.
2.

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání 5 let.

Tato doba počíná běžet dnem účinnosti smlouvy dle 1. odstavce tohoto článku smlouvy.
3.
Tato Smlouva může být kdykoliv 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.
4.

Tuto Smlouvu lze vypovědět smluvní stranou za těchto podmínek:

(a)
Pokud jedna ze smluvních stran zásadně poruší své povinnosti vyplývající z této Smlouvy a nezjedná
nápravu ani v dostatečně přiměřené lhůtě, která jí k tomu bude poskytnuta, je druhá smluvní strana oprávněna
Smlouvu vypovědět. V takovém případě nevzniká první smluvní straně žádný nárok na finanční či jiné vyrovnání.
(b)
V ostatních případech, kdy dojde k vypovězení Smlouvy bez udání důvodu a nikoliv na základě zásadního
porušení povinností jedné ze smluvních stran, vrátí Fakulta Partnerovi poměrnou část fakticky uhrazeného
vstupního poplatku (článek V, odstavec 1). Tato poměrná část představuje podíl mezi zbývající délkou platnosti
Smlouvy a celkovou délkou platnosti Smlouvy (počítáno na celé dny) ke konci výpovědní doby. Žádný další právní
nárok na finanční či jiné vyrovnání Partnerovi nevzniká.
5.
Výpověď Smlouvy musí být písemná, výpovědní doba činí 60 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni
doručení výpovědi druhé smluvní straně.

VII. O studentských pracích
1.
Partner má povinnost zajistit pro oficiálně zadané Studentské práce, které jsou odborně vedeny jím
pověřenou osobou na pozici odborného vedoucího nebo konzultanta, aby toto odborné vedení probíhalo bez
přerušení až do okamžiku úspěšné obhajoby či odevzdání dané Studentské práce, případně do doby marného
uplynutí možnosti danou práci obhájit či odevzdat, nedojde-li v daném případě mezi Kontaktní osobou fakulty a
Kontaktní osobou partnera k jiné dohodě o způsobu vedení dané Studentské práce.
(a)
V případě, kdy nebude možné, aby osoba původně pověřená Partnerem odborným vedením oficiálně
zadané Studentské práce tuto povinnost nadále zastávala, dojde mezi Fakultou a Partnerem k dohodě o nové osobě
vhodné k odbornému vedení dané Studentské práce, v souladu s článkem III, odstavcem 4 této Smlouvy.
(b)
Smluvní strany prohlašují, že v případě ukončení platnosti nebo vypovězení této Smlouvy spolu uzavřou
novou dohodu, která se bude zabývat nepřerušeným odborným vedením těch oficiálně zadaných Studentských
prací, které ještě nebyly obhájeny či odevzdány a u kterých ještě marně neuplynula doba možnosti danou práci
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obhájit či odevzdat. K této dohodě nedojde, bude-li tomu bránit vyšší moc nebo objektivní překážky, které
nemohou smluvní strany ovlivnit.
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 Fakulty na jejich využití.
3.
Mezi práva Fakulty patří zejména právo na využití výsledků práce ve výuce, zveřejnění práce v knihovně
Fakulty a využití výsledků práce pro publikační činnost formou obvyklou ve vědecké sféře. Fakulta a Partner se
mohou písemně dohodnout na podmínkách vyloučení Studentské práce, resp. přílohy Studentské práce, ze
zveřejnění dle Směrnice děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy číslo 8/2010.
4.
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 Fakulty.

VIII. Závěrečná ustanovení
1.
Smluvní strany se zavazují zdržet se všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno a pověst smluvních stran
nebo co by mohlo negativně ovlivnit jejich spolupráci.
2.
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména relevantními ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, a souvisejících právních předpisů.
3.
Tato Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních každé o 7 stranách. Každé z těchto dvou vyhotovení,
jestliže obsahuje podpis oprávněné osoby Fakulty a oprávněné osoby Partnera, bude považováno za originál. Jedno
vyhotovení obdrží Fakulta a jedno vyhotovení obdrží Partner.
4.
Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo z jiných důvodů stala některá ujednání této Smlouvy
neplatnými nebo neúčinnými, budou tato ustanovení uvedena do souladu s právními normami a smluvní strany
prohlašují, že Smlouva je ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o
ustanovení, která oddělit nelze.
5.
Tuto Smlouvu je možné změnit, pokud v ní samotné není uvedeno jinak, pouze písemnými vzestupně
číslovanými dodatky potvrzenými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Dodatky musí být jako
takové označeny, musí obsahovat dohodu o celém textu Smlouvy a po potvrzení smluvními stranami se stávají
nedílnou součástí Smlouvy. Změny Smlouvy provedené v jiné než takto sjednané formě smluvní strany vylučují. Za
písemnou formu změn nebude pro tento účel považována změna provedená elektronickými nebo jinými
technickými prostředky umožňujícími zachycení jejího obsahu a určení jednající osoby.
6.
Tato Smlouva vyvolává právní následky, které jsou v ní vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona
a dobrých mravů. Jiné následky smluvní strany vylučují. Smluvní strany vylučují pro smluvní vztah založený touto
Smlouvou použití obchodních zvyklostí zachovávaných obecně i obchodních zvyklostí zachovávaných v daném
odvětví i použití zavedené praxe smluvních stran. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
7.
Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této Smlouvy jsou výsledkem jednání smluvních
stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této Smlouvy. Smluvní strany dále
potvrzují, že tato Smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, byla sjednána určitě a srozumitelně, nikoliv v
tísni a/nebo za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
8.
Obě smluvní strany prohlašují, že jim jakékoliv závazky vůči třetím osobám nebrání v uzavření této Smlouvy.
Práva a povinnosti vyplývající z toto Smlouvy lze postoupit třetí osobě pouze po předchozím písemném souhlasu
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smluvních stran. Za písemnou formu souhlasu nebude pro tento účel považován souhlas provedený elektronickými
nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.
9.
Tato Smlouva se povinně uveřejňuje prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o
registru smluv. Smluvní strany potvrzují, že Smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné z nich a že žádnou část
Smlouvy nevyloučily z uveřejnění. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu prostřednictvím registru smluv uveřejní
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve okamžikem uveřejnění v
registru smluv.

V Mladé Boleslavi dne 5. 2. 2019

................................................................
Ing. Hana Kurzweilová
vedoucí ST – Komplexní péče MGMT, Employer Branding
ŠKODA AUTO a.s.

………………………………………………………………….
Mgr. Petr Rešl
vedoucí FIB - Procesní a systémová
integrace managementu zakázek a výroby
ŠKODA AUTO a.s.
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V Praze dne 5. 2. 2019

................................................................
Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova

