
Rámcová dohoda

o vzájemné spolupráci a podpoře studijního oboru Městské inženýrství na Fakultě stavební

Vysoké školy báňské — Technické univerzity Ostrava

Smluvní strany:

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava -Poruba

zastoupená: prof. Ing. Radimem Čajkou, CSc., děkanem fakulty

IČO: 61989100

veřejná vysoká škola dle zákona č. 1 l 1/1998 Sb., o vysokých školách

(dále také jako „FAST všB-ruoq

Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.

se sídlem: Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín

zastoupená: Ing. Petrem Schimánkem,jednatelem

1Č0175014685

zapsaná v obchodním rejstriku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C

25288

(dále takéjako „VaK Hlučín, s.r.o.“)

uzavírají V souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, V účinném

znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu o vzájemné spolupráci a podpoře

studijního oboru Městské inženýrství na Fakultě stavební

Vysoké školy báňské — Technické univerzity Ostrava (dále jako „Rámcová dohoda“)

I.

Předmět Rámcové dohody

Smluvní strany konstatuji, že vzhledem ke stávající situaci v oblasti vodního hospodářství

Moravskoslezského kraje je rozvoj studijního oboru Městské inženýrství účelný a žádoucí, včetně

jeho co nejužšího sepětí s praxí.

Strany se proto dohodly na vzájemné spolupráci a podpoře jednotlivých aktivit ve prospěch

prohloubení profilace výše uvedeného studijního oboru, jakož i vědeckovýzkumné činnosti s ním

spojené.

II.

Hlavníformy spolupráce

1. Smluvní strany deklarují svůj zájem o spolupráci zejména V těchto oblastech:

— vzájemná výměna informací, podkladových materiálů, datových podkladů vodovodních,

případně kanalizačních sítí, příp. po předchozí domluvě možnost vzájemných konzultací

či zpracování společných výzkumných materiálů - odborných článků,

— po odsouhlasení oběma smluvními stranami možnost publikování výsledků získaných

zpracováním datových podkladů a dalších doplňujících informací o provozu vodovodních, případně

kanalizačních sítí,
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po vzájemné domluvě smluvních stran možnost spolupráce na:

o zadání možných te'mat bakalářských či diplomových prací pro vybrané studenty oboru

„Městské inženýrství a stavitelství“ se zaměřením na řešení problematiky vodovodů

a kanalizací, včetně možných konzultantů, případně oponentů těchto prací,

o další vědeckovýzkumné aktivity (např. spolupráce na projektu „Bezpečnostní výzkum“

Ministerstva vnitra CR, jehož cílem je zvyšování odolnosti kritické infrastruktury).

III.

Naplňování spolupráce

Smluvní strany se dohodly, že oblast spolupráce řešení výzkumných projektů, popř. i další

oblasti spolupráce, pokud jejich charakter a rozsah přesáhne úpravu danou touto Rámcovou

dohodou, budou V budoucnu specifikovány samostatnými smlouvami pro každý řešený projekt,

příp. pro jinou formu spolupráce.

Výše uvedené samostatné smlouwr budou uzavřeny v souladu s touto Rámcovou dohodou a

vsouladu splatným právním řádem. Tyto samostatné smlouvy budou obsahovat vymezení

konkrétních práv a povinností smluvních stran při realizaci projektu, příp. jiné formy

spolupráce, zejména pak věcnou náplň spolupráce, finanční podmínky, časový harmonogram,

způsob využívání výsledků apod.

Práva duševního vlastnictví chráněná jako patenty, registrované vzory, autorská práva a nové

technické poznatky tvořící výrobní nebo obchodní tajemství (know—how), která případně

vzniknou v souvislosti s realizací této Rámcové dohody a jednotlivých konkrétních forem

spolupráce, budou řešena separátními smlouvami.

IV.

Ostatní a závěrečná ustanovení

Uvedená rámcová náplň vzájemné spolupráce bude průběžně konkretizována jednáním

pověřených zástupců smluvních stran:

za VaK Hlučín, s.r.o.:

za FAST VŠB-TUO:

Smluvní strany budou udržovat v tajnosti a nebudou sdělovat žádné třetí straně jakékoliv údaje a

informace předané V rámci spolupráce dle této Rámcově dohody a budou je používat pouze pro

účely určené touto Rámcovou dohodou, případně dále specifikované v samostatných smlouvách

dle čl. III. této Rámcové dohody.

Tato Rámcová dohoda se vztahuje pouze na spolupráci VaK Hlučín, s.r.o. s FAST VŠB-TUO,

tj. nikoliv na ostatní fakulty, ústavy či jiné organizační součásti Vysoké školy báňské —

Technické univerzity Ostrava. Smluvní strany dále uvádějí, že touto Rámcovou dohodou se

nezakotvuje zákaz konkurence v oblastech, které jsou jejím předmětem. Tato Rámcová dohoda

nikterak nebrání spolupráci jednotlivých smluvních stran s jinými subjekty v oblastech, které

tvoří předmět této Rámcové dohody.

Platnost te'to Rámcové dohody končí dnem 31. 12. 2023. Platnost a účinnost této Rámcové

dohody je dána dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Pokud vznikne povinnost uveřejnit

Rámcovou dohodu v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním a prohlašují, že nepovažují žádné

či informace V ní uvedené za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.



V případě, že bude třeba Rámcovou dohodu uveřejnit v registru smluv, provede její uveřejnění

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava.

5. Každá ze stran může tuto Rámcovou dohodu písemně vypovědět kdykoliv bez uvedení důvodů,

s tím, že výpovědní doba činí dva měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po

doručení výpovědi druhé smluvní straně.

6. Rámcová dohoda může být dále ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran, nebo

odstoupením od smlouvy v případě závažného porušení povinností stanovených touto

Rámcovou dohodou, nebo z důvodů stanovených zákonem.

7. Změny a doplňky této Rámcově dohody mohou být prováděny pouze formou číslovaných

písemných dodatků.

8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory přednostně vzájemnou dohodou.

9. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena ve dvou výtiscích, každá strana obdrží jeden výtisk.

lO. Smluvní strany prohlašují, že si text Rámcové dohody přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně

souhlasí a na důkaz tohoto připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

26, U3. Z'NQ

V Ostravě dne .................. V Hlučíně dne ..... * ................

 

prof. Ing. Radim Čajka CSc. Ing. Petr Schimánek

děkan FAST VŠB-TUO jednatel VaK Hlučín, SJ‘. 0.


