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Rámcová smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 

 

Název: České vysoké učení technické v Praze 

se sídlem:  Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6  

IČ:  68407700 

DIČ: CZ68407700 

zastoupené:  

Řešitelské pracoviště: Fakulta strojní 

se sídlem:    Technická 4, 166 07 Praha 6, Česká republika 

zastoupená:          

Bankovní spojení:  

Č.účtu:  

(dále jen „ČVUT“) 

 

a 

 

Název: Vojenský technický ústav, s.p. 

se sídlem:  Mladoboleslavská 944, 19700 Praha 9 - Kbely  

IČ:  24272523 

DIČ: CZ24272523 

zastoupené:  

Bankovní spojení:  

Č.účtu:  

Plátce DPH  

(dále jen „VTÚ“) 

 

uzavírají po vzájemném jednání tuto smlouvu vedeni snahou o prohlubování konkrétní vazby 
mezi vysokým školstvím (akademickou půdou) a státním podnikem. Cílem této smlouvy je 
dlouhodobá oboustranně výhodná spolupráce podle níže uvedených atributů jako 
konkretizace uzavřeného „Memoranda o porozumění o spolupráci v oblasti obrany a 
bezpečnosti a výzkumu a vývoje v těchto oblastech mezi Českým vysokým učením technickým 
a Vojenským technickým ústavem, s.p.“ na úroveň Fakulty strojní ČVUT v Praze. 
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I. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Vojenský technický ústav, s.p., je státní podnik založený Ministerstvem obrany ČR za 
účelem poskytování strategických dodávek a služeb potřebných pro zajištění obrany a 
bezpečnosti České republiky a plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v 
NATO a EU.  

2. ČVUT v Praze je veřejnou vysokou školou univerzitního typu, se samosprávou a 
akademickými svobodami danými zákonem č. 111 /1998 Sb., o vysokých školách. 

 
 

II. 
Předmět a rozsah plnění 

 

1. Smluvní strany deklarují spolupráci v činnostech:  

      a) Vědeckovýzkumná spolupráce v širším pojetí. 

      b) Zapojení kapacit ČVUT při realizace vědeckovýzkumných řešení a inovací do 
výrobního procesu (transfer technologií). 

     c) Spolupráce při podávání vědeckovýzkumných projektů.  

     d) Spolupráce při dalším vzdělávání pracovníků. 

     e) Spolupráce v oblasti zkušebnictví. 

     f) Spolupráci při získávání a výchově absolventů např. formou zadání a konzultací 
při zpracování závěrečných prací, praktické asistence absolventů u probíhajících 
projektů, vzájemné využití technologických kapacit, apod. 

 

2. Spolupráce v rámci předmětu této smlouvy bude realizována na základě uzavírání 
samostatných smluvních vztahů odpovídajících druhu, způsobu a formě spolupráce dle 
jednotlivých ujednání čl. II., III. této smlouvy. 

 

Čl. III. 
Všeobecná ujednání 

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a to ode dne jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

2. Tato smlouva může být ukončena dohodou stran nebo výpovědí kterékoli smluvní strany 
bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je tříměsíční a začíná běžet prvním dnem následujícího 
kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

3. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy a jednotlivých navazujících 
smluv dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, jestliže by druhá strana svým chováním ohrožovala 
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nebo poškozovala dobrou pověst oprávněné strany nebo jestliže by oprávněné straně 
hrozil vznik škody anebo by došlo k opakovanému porušení plnění závazků této smlouvy. 

4. Obě strany se zavazují zachovávat tajemství o informacích týkajících se spolupráce, 
výsledků a námětů vědeckovýzkumné činnosti a odpovídajících dokladů, zkušeností a 
jiných informací, u nichž kterákoliv strana požádá o utajení. Lhůta utajení trvá v době 
platnosti této dohody stejně jako během dalších 2 let po jejím případném zrušení, zániku, 
ukončení, nebude-li smluvně dohodnuto jinak. Publikace a šíření těchto informací či jejich 
předání třetím osobám je možné výhradně s předběžným písemným souhlasem obou 
stran. 

5. Pokud dojde k prokázanému porušení tajemství podle článku III.4 této smlouvy, je 
poškozená strana oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (Jednostotisíc 
Kč) za každé takové porušení. Tím není dotčen nárok na náhradu škody porušením 
tajemství vzniklé.  

 

Čl. IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní vztahy mezi smluvními stranami se řídí příslušnými ustanoveními obchodního 
zákoníku a dalších právních předpisů odpovídajících obsahu a povaze vztahů dle této 
smlouvy a touto smlouvou založených. 

2. V záležitostech plnění této smlouvy, jejího sledování a vyhodnocování, včetně zajištění její 
realizace v navazujících smlouvách jsou odpovědnými osobami za ČVUT a za Společnost: 

 

 

 

3. Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
dvou vyhotoveních.  

 

V Praze, dne …………………………...               V Praze, dne ………………………………... 
 
 
 
 
 
 

Za ČVUT  Za VTÚ 
 
 

                                          
 

   
 


