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Smluvní strany“ se: dohodly na rámci vzájemné spolupráci-“ a. podpoře vzdělávací

a— vědecko—výzkumných akgivit, dále má docházet ke zprostředkování kontaktů mezi

společností a studenty VSB'QTUO, Fakulty strojní zejména vsouvislosfi s možným

{3353333533 3335333332533 3533333532 i! 5333333933, dále 3333’ 609533235 533 3529535333355 ;;?

propagací parfnera, může docha’zei‘ & poskyžování služeb sírqřšrensRé firefly mezi

smluvními stranami. Pro každou jednotlivou spolupráci, bude uzavřena dílčí

objednávka, která bude detailním způsobem upravovat podmínky,“ za. kterých budou

smluvní strany spolupracovat.

%; 't

Oblastí spolupráce

Smluvní stran)/“prohlašují, že mají společný zájem na takovéto spolupráci a na

realizaci plnění popsaných dále v této smlouvě.
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$a záíciacíě této smfovvymá být ze sírany VŠB-TUO, Fakaížymíní:

1', Zveřejňování vhodným způsobem dohodnuté propagační materiály

o pan‘nerovi.

r

2: šgšsaar; eešše $$$ šeseaaemsž— “$$$ gen eaegšš gases

expeňmeniážničinnosži & strojírenské výrobypartnera.

3.~ Reaíizaoe odborných kcnzuitací v případě zajme pannefa.

4. Podie za’jmu partnera zvaní na vybrané vhodné akce pořádané VŠB-TUO,

řasažřes eseji-á

Na základě této smíouvymá být ze stranypartnera:

!= Vpiíoadé zájmu a kapacitních možností gemara zajištována podpora

vzdělávacího programu VŠB-TUO, Fakulty strojní (exkurze, žémata

diplomových či bakaiářských prací, individualní praxe, semináře pro pedagogy

i studeníy aj.),

2. V případě zájmu a Rapacížnšcři možnosřf' konzuiíovění přeďsřav o bakeíéřskem

& magisterském studůnímeprogramu.

3; Poskytnutí vpřípadě zájmu VŠB-TUO, Fakulty strojní a partnera

neplnohodnotného výrobku jako učební pomůcky v souladu s platnými

inžemímípředpisy parřnera. A

4. Zajišťování podíe— svých kapacitních možností popravených služeb

experimentální činnosti a strojírenské výroby padnera.

5. Realizace odbomých konzultací v případě zájmu partnera.

W.

Organizace a kontrola spolupráce

Řízením a koordinaci s clu race odfe této se smlouv se ověřu'í

rv!

Konžroia piněni smfouvy se uskuteční vždy po skončení kaiendarmho roku oběma

siranami na úrovni pověřených pracovníků.
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Ví

Ostatní ustanovení

1. Tato smlouva vstupuje vplatnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu dvou let ode dne jejího

uzavření. Upa/nutilo toto doby smlouvy zanikne.

2. Smlouvu lze jednostranně vypovědět písemně s výpovědní dobou 3 měsíce.

Výpovědní. doba. začíná běžet“ prvním dnem kalendářního měsíce

následujícího po doručení výpovědi a končí ' uplynutím posledního dne

příslušného kalendářního měsíce.

3. Smluvní strany výslovně ujednávají, že veškeré záležitosti neupravené v této

smlouvě se řídí zákonem č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „NOZÍ

pn'čemž platí, že:

a v souladu s ustanovením 51765 odst 2 NOZnasebe VŠB-TUO přebírá

nebezpečí změny okolností;

b. v souladu s § 558 odst. 2 NOZ smluvní strany ujednévaji, že obchodní

zvyklost nemá přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující

účinky;

c. je vyloučena aplikace § 1799, § 1800 N02 týkající se smluv

uzavíraných adhézním způsobem; .

. d. ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ se vylučuje uzavření této smlouvy

sjakoukoliv odchylkou, byť by to byla odchylka, která podstatne" nemění

původní podmínky. Totéž platí I' pro sjednávání jakýchkoliv změn této

smlouvy či uzavírání dílčích smluv na tuto smlouvu navazujících.

Ostatní práva a povinností touto smlouvou neupravené se řídí platnými

právnímipředpisy

Změny a dodatky k této smlouvě lze uzavírat pouze písemnou formou po

dohodě obou smluvních swan.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, : nichž každá smluvní strana

A obdrží po dvou stejnopisech, '

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu předjejích podpisem přečetly, že

byla uzavřena po řádném uvážení a že sjejím obsahem souhlasí a pňpojují

podpisy svých oprávněných zástupců.
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