
Univerzita Palackého 
v Olomouci 

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 

I. 
Smluvní strany 

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21999 
se sídlem: Žarošická 13, 628 00 Brno 
IČ: 001 76 150 
DIČ: CZOOl 76150 
bankovní spojení: 
č.ú . : 
zastoupená: na základě plné moci 
osoba oprávněná k realizaci této dohody: 

 

(dále jen „partner") 

a 

Univerzita Palackého v Olomouci 

veřejná vysoká škola v režimu existence dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění některých zákonu (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 
předpisu 
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 

619 89 592 IČ: 
DIČ: CZ61989592 
bankovní spojení: 
č.ú.: 
součást: Přírodovědecká fakulta 
zastoupená: doc. RNDr. Martinem Kubalou, Ph .D., děkanem 
osoba oprávněná k realizaci této dohody: 

(dále jen „fakulta") 

uzavřely níže uvedeného dne, mes1ce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o spolupráci: 

II. 
Účel a předmět smlouvy 

1. Smluvní strany vedeny oboustranným vážným zájmem dále rozvíjet vzájemnou 
spolupráci a vyhledávat její další možnosti se rozhodly uzavřít tuto smlouvu o 
spolupráci. 

2. Smluvní strany touto smlouvou deklarují zájem spolupracovat zejména v těchto 
oblastech : 
a. v oblasti výukové činnosti fakulty, včetně možnosti spolupráce při zadávání 

témat závěrečných prací, v oblasti pořádání odborných seminářů pro studenty 
fakulty a nabídky pracovních stáží, 

b. v oblasti prezentace partnera na fakultě, 
c. v oblasti společných výzkumných a vývojových projektu . 



3. Další možnosti vzájemné spolupráce včetně vypořádání p řípadných náklad u budou 
ošetřeny samostatnou smlouvou. 

4. V rámci fakulty bude plnění závazku z této smlouvy provádět výl učně j ejí Kated ra 
informatiky; tato také ponese veškerou finanční či jinou odpovědnost plynoucí ze 
závazku založeného touto smlouvou. 

III. 
Spolupráce v rámci výukové činnosti fakulty 

1. Partner muže fakultě navrhnout témata závěrečných prací pro studenty 
informatických studijních oboru fakulty. Přípravu takových zadání bude s partnerem 
projednávat zaměstnanec fakulty. Partner muže navrhnout sponzorství nejlepší 
závěrečné práce v určitém oboru. 

2. Partner muže nabídnout studentum informatických oboru fakulty pracovní stáže. 
3. Fakulta po dohodě s partnerem umožní partnerovi vystoupit na předmětech určených 

studentum informatických studijních oboru a zaměřených na prezentaci odborných 
témat z praxe. 

4. Smluvní strany se mohou dohodnout na uspořádání odborného semináře nebo 
přednášky partnerem pro studenty fakulty za sjednanou úhradu. 

IV. 
Spolupráce v oblasti prezentace partnera 

1. Fakulta bude umožňovat partnerovi účast na setkáních fakulty s prumyslovými 
partnery. Partnerovi bude umožňovat přiměřenou prezentaci na těchto setkáních. 

2. Partner bude uveden na webových stránkách katedry informatiky fakulty jako 
partnerská firma. 

3. Partnerovi bude umožněno po dohodě s fakultou informovat studenty katedry 
informatiky fakulty o pracovních příležitostech ve svém podniku. 

4. Fakulta umožní partnerovi přístup na akce informující studenty o možnostech 
budoucího zaměstnání. 

v. 
Spolupráce na společných projektech 

1. Smluvní strany se mohou dohodnout na řešení společného jednoduchého výzkumně
vývojového projektu, ať již v rámci dotačních programu ČR, resp. EU či jiném. 

2. Partner muže navrhnout vlastní projekty a prostřednictvím fakulty oslovit studenty za 
účelem zapojení do těchto projektu. Pokud by se na projektu měli podílet studenti 
fakulty, sjednají smluvní strany s příslušnými studenty podmínky takové spolupráce . 

3. Dílčí témata takových projektu mohou být řešena v rámci závěrečných prací. 
4. Součástí spolupráce na těchto projektech mohou být i odborné stáže a výměna 

informací. 
5. Podmínky spolupráce při řešení společných projektu včetně vypořádání nákladu 

budou ošetřeny samostatnou smlouvou o řešení projektu. 

VI. 
Informování o podobě a obsahu spolupráce 

1. Smluvní strany jsou oprávněny informovat veřejnost o existenci spolupráce založené 
touto smlouvou, příp. zveřejnit obsah této smlouvy. 

Strana 2 z 3 



2. V případě, že kterákoli ze smluvních stran o spolupráci založené touto smlouvou či o 
výsledcích této spolupráce hodlá detailněji informovat veřejnost tiskem či v písemné 
formě prostřednictvím webových stránek, poskytne navržený výstup druhé smluvní 
straně a umožní jí se k takovému výstupu vyjádřit. 

VII. 
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 činnost. 

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2020. V případě , že budou strany 
mít zájem o prodloužení spolupráce dle této smlouvy, uzavřou nejpozději k 30. 11. 
2020 dodatek, jímž spolupráci dle této smlouvy prod louží na dodatkem stanovenou 
dobu. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh a 
případných dodatku podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č . 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v aktuálním znění . 

4. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních 
stran a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se 
zmíněným zákonem. Smluvní strany berou na vědomí, že si nezačnou poskytovat 
žádné plnění na základě této smlouvy přede dnem její účinnosti. 

5. Fakulta, která uveřejnění smlouvy v registru zajistí, informuje partnera o jejím 
uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu partnera uvedeném v záhlaví 
této smlouvy . 

6 . Tato smlouva muže být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, obsahující 
datum, k němuž bude smlouva ukončena, a způsob vzájemného vypořádání práv a 
povinností smluvních stran. 

7. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět bez udání duvodu. 
Výpověď musí být písemná. Výpovědní lhuta činí dva měsíce a počíná běžet ode dne 
doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

8. Fakulta je oprávněna ukončit spolupráci zejména v případě, že nedojde k naplnění 
jednoho z očekávaných cílu spolupráce - spolupráce v oblasti bakalářských a 
diplomových prací dle čl. III. bodu 1. 

9. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 
stranami. 

10 . Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž partner obdrží jeden a fakulta 
dva. 

11. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím 
obsahem souhlasí, že smlouva nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek . Na dukaz toho připojují své podpisy. 

v ·'2 t:/c/ 2o45 ť g ··O?- ZOH 
V Brne dne „ . .. „ .„ . ... „ . „ .„ . . „ . „. „„„. „.„ V Olomouci dne „„„„ „ „„ „„„„ „ .„ .„„„. „ 

 
za partnera 
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doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D. 
za fakultu 



l<ONICA MINOLTA 

PLNÁ MOC 

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. sr.o., obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21999, se sídlem L:arošická 4395/13, 628 00 Brno, 

lidenice, IČO: 00 17 61 50, zastoupena Ing. Pavlem Čurdou , jednatelem, tímto zmocňuje 

aby zastupoval obchodní společnost Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. ve všech 

právních věcech a při všech jednánich a řízeních . Dále pak podepisoval veškeré pfsemnosti a obchodní 

smlouvy. Zejména je oprávněn přijímat doručované písemnosti, podepisovat a podávat veškeré návrhy, 

žádosti a přihlášky, jakož i brát je zpět. 

Toto zmocněn í je účinné do 31.12.2019. 

V Brně dne 17. prosince 2018 

Toto zmocnění přijimám 

Ing. Pavel Čurda 

jednatel společnosti Konica Minolta 

Business Solutions Czech, spol. sr.o. 

;rfař.~~~ .:·!e;~zac~ . 
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