
  
 
 
 
 
 

Číslo smlouvy Poskytovatele: 000728/2020/00 
Číslo smlouvy Objednatele: _______________  

 

 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VÝUKY 

Smluvní strany: 

Jméno: MgA. Pavel Neckář 
Místo podnikání: Diváky 189, 691 71 
IČO: 75662736 
Bankovní spojení: XXX 
(dále jen „Poskytovatel“) 

a 

Název: Vysoké učení technické v Brně (dále také „VUT“) 
Sídlem:  Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
Pro součást: Fakulta informačních technologií VUT (dále také „FIT VUT“) 
Sídlem: Božetěchova 1/2, 612 66 Brno (adresa pro doručování) 
Zástupce:  prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, děkan fakulty 
IČO: 00216305 
DIČ: CZ00216305 
Bankovní spojení: XXX 
(dále jen „Objednatel“) 

uzavírají dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto 
smlouvu o poskytování výuky (dále jen „Smlouva“): 

Preambule 

Vzhledem k tomu, že FIT VUT nedisponuje odbornými vyučujícími v předmětech specifikovaných 
v článku I. této Smlouvy, jeví se jako vhodné zajistit výuku těchto předmětů externím subjektem. 
Smluvní strany se po vzájemném konsenzu dohodly na uzavření této Smlouvy, dle níž zajistí 
Poskytovatel výuku studentů v níže uvedených předmětech dle podmínek dohodnutých v této 
Smlouvě. 

Článek I. 
Předmět Smlouvy 

1. Poskytovatel se zavazuje, že zajistí pro Objednatele výuku níže uvedených předmětů v rámci 
požadovaných semestrů, a to v letním semestru akademického roku 2019/2020 a v zimním 
i letním semestru akademického roku 2020/2021. 
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2. Poskytovatel zajistí pro Objednatele v rámci daného předmětu přednášky v rozsahu uvedeném 
v tabulce níže a zkoušení, podle požadovaného zakončení předmětu. 

Zkratka Semestr Název předmětu Kredity Zakončení 
Maximální 

počet 
studentů / 

semestr 

FCE zimní Angličtina: praktický kurz obchodní 
konverzace a prezentace 

3 zápočet 50 

HVR zimní i letní Manažerské vedení lidí a řízení času  3 zápočet 40 

HKO zimní i letní Manažerská komunikace a prezentace 3 zápočet 60 

3. Garantem všech výše uvedených předmětů je XXX,  
e-mail: xxx@fit.vutbr.cz. 

4. Náplně jednotlivých předmětů budou odpovídat anotacím předmětů, které tvoří přílohu č. 1 této 
Smlouvy. 

Článek II. 
Doba platnosti Smlouvy 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, do konce akademického roku 2020/2021. 

2. Tato Smlouva může být 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. 

3. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodů s výpovědní 
lhůtou šesti měsíců, která počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Výpověď musí mít písemnou formu. 

4. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě porušení povinností uložených 
Poskytovateli, které Poskytovatel v dodatečně poskytnuté lhůtě nenapraví. 

5. Poskytovatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě prodlení Objednatele 
s úhradou ceny služeb delším než 60 kalendářních dnů. 

6. Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. V případě pochybností se má za to, že odstoupení bylo druhé smluvní straně doručeno 
3. den po jeho prokazatelném odeslání 

Článek III. 
Cenová ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že výpočet skutečné ceny bude pro každý předmět kalkulován dle níže 
uvedeného výpočtu: 

C = Q × K × S 

Q = hodnota studentokreditu (je stanoven částka ve výši 460 Kč) 

K = počet kreditů 

S = počet studentů 

2. Vyúčtování poskytnuté výuky bude provedeno 2× ročně, a to vždy ke konci zimního a letního 
semestru, podle skutečně odučených hodin a skutečně přihlášených studentů. Hodina, na kterou 
se lektor nedostaví, proplacena nebude. Částka, o kterou se v tomto případě platba sníží za každou 

https://wis.fit.vutbr.cz/FIT/db/vyuka/ucitel/course.php?id=12704&start=0&order=1&form_f1=2018&form_f2=H
https://wis.fit.vutbr.cz/FIT/db/vyuka/ucitel/course.php?id=12706&start=0&order=1&form_f1=2018&form_f2=H
mailto:xxx@fit.vutbr.cz
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neodučenou hodinu, bude stanovena jako 1/26×H×C, kde H je počet hodin, které vypadly, když 
lektor nepřišel a C je celková cena. Pokud lektor nepřijde na blok Hxx, bude H=4, pokud nepřijde 
na jeden blok FCE, bude H=2 

3. Částka za skutečně poskytnutou výuku bude Objednatelem uhrazena na základě řádného 
daňového dokladu - faktury vystavené Poskytovatelem. Splatnost daňového dokladu bude činit 
30 dnů. Platba bude uskutečněna bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele uvedený 
v této Smlouvě. 

Článek IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel poskytne učebny s dostatečnou kapacitou pro pořádání výuky, vybavené tabulí, 
dataprojektorem a počítačem. Objednatel zajistí přístupy pro lektora do těchto učeben. Lektor je 
povinen vrátit Objednateli přístupovou kartu FIT, a to nejpozději měsíc po ukončení výuky 
v daném semestru. 

2. Osoba lektora bude vybrána Poskytovatelem, dohodnuta bude jednáním mezi oběma smluvními 
stranami a potvrzena ze strany Objednatele garantem předmětů, a to nejpozději dva týdny před 
zahájením výuky. 

3. Rozvrh výuky navrhne Poskytovatel nejpozději dva týdny před zahájením výuky. Termíny budou 
stanoveny pro plnou kapacitu předmětu, tj. 5 termínů pro FCE, 2 termíny pro HVR a 3 termíny pro 
HKO. 

4. Před zahájením výuky bude vypsán jen takový počet termínů, který odpovídá počtu studentů 
aktuálně zapsaných v předmětech.  

5. Lektor je povinen zajistit zadání výsledků předmětů do informačního systému FIT VUT nejpozději 
dva týdny po skončení daného semestru. 

6. Dohled nad dodržováním výuky daných předmětů má za Objednatele na starosti příslušný garant 
předmětu, který odsouhlasí i výši fakturace odučených hodin. 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Nedílnou součástí Smlouvy je níže uvedená příloha:  

a) Příloha č. 1 – Anotace k předmětům. 

2. Jakékoli změny nebo dodatky této Smlouvy musí být učiněny formou písemných číslovaných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

3. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména relevantními ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, a souvisejících právních předpisů. 

4. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, každá smluvní 
strana obdrží po jednom vyhotovení. 

5. Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto Smlouvu vztahuje 
povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Řádné 
uveřejnění v registru smluv v zákonné lhůtě zajistí Objednatel. 

6. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní 
strany berou na vědomí, že tato Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění Smlouvy 
v souladu se zákonem o registru smluv. 

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.  
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8. Smluvní strany po pečlivém přečtení Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni 
ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

Za Poskytovatele:       Za Objednatele: 

V Brně dne _________________    V Brně dne _________________ 

 
___________________________    ___________________________ 
XXX         prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík  
        děkan FIT VUT 



Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytování výuky č. 000728/2020/00 

 

ANOTACE K PŘEDMĚTŮM 

Název: Angličtina: praktický kurz obchodní konverzace a prezentace 

Zkratka:  FCE 

Akademický rok: 2020/2021 

Semestr:  zimní 

Vyučovací jazyk:  čeština 

Kredity:  3 kreditů 

Ukončení:  zápočet 

Výuka:  26 hodin/semestr cvičení 

 cvičení 
Body: 100 

Garant:  XXX 

Fakulta:  Fakulta informačních technologií VUT 

Pracoviště:  Ústav počítačových systémů FIT VUT (UPSY) 

Anotace:  

Předmět pro ty, kdo se chtějí domluvit tak, aby nejen vyjádřili, co potřebují, ale aby mohli být 
rovnocenným partnerem v konverzaci nebo jednání se zahraničním partnerem. Součástí předmětu je 
i prostor, kde si studenti mohou vyzkoušet v anglickém jazyce umění prezentace, odborné komunikace 
či obchodního jednání v modelových situacích v praxi. 

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti: 
Doporučena znalost anglického jazyka na úrovni alespoň intermediate. 

Získané dovednosti, znalosti a kompetence: 

• ROZMLUVIT SE i když Vaše angličtina není na 100 %,  
• dokázat vyjádřit svá přání, domluvit se v běžných společenských tématech,  
• ovládat slang a konverzaci v praxi, používat větná spojení, která v učebnicích nejsou, ale v praxi 

jsou hojně používána,  
• vyzkoušet si různé druhy prezentací,  
• naučit se na takovou prezentaci připravit z jazykového pohledu,  
• umět komunikovat s obchodními partnery, vyjednávat a reagovat při obchodních jednáních v 

angličtině,  
• rozšířit odbornou slovní zásobu a umět ji používat v praxi,  
• odhalit své manýry a chyby a postupným tréninkem si osvojit správné techniky a metody při 

prezentacích i obchodních setkáních. 

Osnova numerických cvičení: 

1. Rozmluvení v cizím jazyce a pozitivní přístup při vlastním pokroku v angličtině,  
2. komunikační bariéry, návyky a chyby, 
3. slang a dialekty v angličtině, 
4. poslech a umění rozumět a reagovat, 
5. slovní zásoba v praxi, 
6. vlastní styl komunikace v angličtině, 
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7. vyjádření potřeb a emocí, 
8. konflikt a jeho řešení v anglickém jazyce, 
9. odhalení chybných návyků v anglické komunikaci, 
10. modelové situace v praxi a neustále opakování situací včetně přijetí vlastních chyb, 
11. techniky řešení problémových situací a jejich nácvik, 
12. interaktivní zapojení všech účastníků semináře. 
13. prezentace v angličtině - základní pravidla, 
14. jak připravit sebe i svou prezentaci v anglickém jazyce, 
15. struktura prezentace v angličtině, 
16. vlastní prezentace, trénink a její rozbor, 
17. obchodní komunikace a vyjednávání v angličtině. 

Literatura studijní: 

1. Tom Kenny: Nice Talking with You. Step-by-step English fluency. Cambridge University Press. 
2. English conversation-Practice Makes Perfect Series-McGraw-Hill Education; 1st edition 

(August 7, 2012). 
3. Practical English Usage (4th Edition) Book. Oxford University Press. 
4. Kenna Bourke: Test It, Fix It Vocabulary Intermediate. 

Podmínky zápočtu: 
Docházka: alespoň 8 cvičení ze 13. 
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Název: Manažerské vedení lidí a řízení času 

Zkratka:  HVR 

Akademický rok: 2019/2020 (letní semestr), 2020/2021 (zimní i letní semestr) 

Vyučovací jazyk:  čeština 

Kredity:  3 kreditů 

Ukončení:  zápočet 

Výuka:  26 hodin/semestr cvičení 

Garant:  XXX 

Fakulta:  Fakulta informačních technologií VUT 

Pracoviště:  Ústav počítačových systémů FIT VUT (UPSY) 

Cíle předmětu: 

• Seznámit se s týmovými modely, s vlivem osobnostních předpokladů na týmovou roli 
a nejčastějšími situacemi v týmu,  

• získat praktické dovednosti pro budování a vedení týmu i pro zvládání náročných situací,  
• zlepšit využití potenciálu podřízených a porozumění procesům v týmu, 
• zlepšit schopnost plánování času, efektivně pracovat s prokrastinací, 
• naučit se možnostem vedení porad týmu. 

Anotace:  

Kompetence, matice kompetencí týmového manažera. Týmový manažer v roli kouče, moderátora, 
týmového mluvčího, reprezentanta týmu. Osobnostní rysy týmového manažera. Manažerské činnosti 
a role manažera v organizaci. Určení vlastního řídicího stylu, diagnostika osobních rysů. Základní 
principy řízení týmu. Řízení týmu a stupeň jeho vyspělosti. 

Získané dovednosti, znalosti a kompetence: 

• Znalost využití teorie vedení a řízení v praxi,  
• přehled manažerských nástrojů pro vedení týmů a řízení projektů,  
• znalost základní typologie psychologie osobnosti lidí v týmu,  
• znalost vhodných účinných strategií plánování času,  
• znalost vlastního typického stylu plánování,  
• schopnost efektivně pracovat s prokrastinací,  
• přehled přes možnosti a způsoby vedení porad. 

Osnova numerických cvičení: 

1. Psychologie osobnosti a typologie lidí v týmu, vytváření skupin a jejich vedení. 
2. Vedení jednotlivců.  
3. Cíle skupin, faktory určující efektivnost skupiny.  
4. Styly vedení.  
5. Spokojenost a motivace, motivační pohovor.  
6. Koučink.  
7. Inventura pracovních postupů, stanovení osobních i profesních priorit.  
8. Systém stanovení cílů, systematické plánování času.  
9. Informační technologie - nové nástroje řízení času.  
10. Chyby v řízení času, prokrastinace.  
11. Stres a duševní hygiena.  
12. Delegování úkolů.  
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13. Porady a jejich vedení. 

Literatura referenční: 

1. VÁGNER, Ivan. Moderní pojetí řízení a vedení lidí. Moderní řízení: měsíčník pro vrcholový a 
střední management, lektory, personalisty i podnikatele, Praha: Economia, 2005, Roč. 40, č. 12, 
s. 61-62. ISSN 0026-8720.  

2. PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem: praktický atlas managementu. 1. vyd. Praha: Grada, 
2002. 151 s. ISBN 80-247-0403-X.  

3. KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: 
Management Press, 2001. 367 s. ISBN 80-7261-033-3.  

4. KOHOUTEK, Rudolf a Jaroslav ŠTĚPANÍK. Psychologie práce a řízení. Brno: Cerm, 2000. 223 s. 
ISBN 80-214-1552-5.  

5. Organizační chování: jak se každý den chovají spolupracovníci, nadřízení, podřízení, obchodní 
partneři či zákazníci. Edited by František Bělohlávek. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1996. 343 s. 
ISBN 80-85839-09-1.  

6. JAROŠOVÁ, Eva. Trénink sociálních a manažerských dovedností: metodický průvodce. 2., rozš. 
vyd. Praha: Management Press, 2005. 267 s. ISBN 80-7261-135-6. 

Literatura studijní: 

1. Učební texty k předmětu. 

Kontrolovaná výuka: 

Na hodinách bude kontrolována prezence, pro udělení zápočtu je třeba splnit minimálně 80 % účasti. 
V případě nemoci či jiné závažné překážky v prezenčním studiu je třeba postupovat dle článku 55 
Studijního a zkušebního řádu VUT. 

Podmínky zápočtu: Pro získání zápočtu je třeba splnit všechny dále uvedené podmínky:  

• Účast na cvičeních minimálně 80 %.  
• Splnění závěrečného testu na minimálně 70 % (20 otázek).  
• Rozprava s lektorem. 
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Název: Manažerská komunikace a prezentace 

Zkratka:  HKO 

Akademický rok: 2019/2020 (letní semestr), 2020/2021 (zimní i letní semestr) 

Vyučovací jazyk:  čeština 

Kredity:  3 kreditů 

Ukončení:  zápočet 

Výuka:  26 hodin/semestr cvičení 

Garant:  XXX 

Fakulta:  Fakulta informačních technologií VUT 

Pracoviště:  Ústav počítačových systémů FIT VUT (UPSY) 

Cíle předmětu: 

• Dokázat aplikovat teorii komunikace v praxi,  
• umět rozpoznat druhy konfliktů a poznat, jak vznikají,  
• znát důsledky neřešených konfliktů,  
• osvojit si schopnost rozpoznat typy konfliktu,  
• naučit se vhodné a účinné strategie řešení jednotlivých konfliktů,  
• poznat svůj typický styl řešení konfliktů,  
• dokázat efektivně používat asertivitu,  
• osvojit si různé druhy prezentací. 

Anotace:  

Vyjádřit svá přání, požadavky a vlastní stanoviska s použitím jasných argumentů a s přiměřeným 
projevem emocí, spontánně reagovat na požadavky jiných, přijmout kritiku nebo poskytnout 
konstruktivní kritiku je podmínkou pro zdravou a rovnocennou komunikaci mezi dvěma a více lidmi. 
Schopnost jasně, srozumitelně a poutavě vyjádřit myšlenku před jednotlivcem i před větší skupinou 
lidí, dává lidem, kteří se k ní tréninkem dopracovali, pocit jistoty a sebedůvěry, je jednoznačně výhodou 
v pracovním i osobním životě. 

Získané dovednosti, znalosti a kompetence: 

• Znalost teorie komunikace a její uplatnění v praxi,  
• schopnost rozpoznat druhy konfliktů a jak vznikají,  
• znalost důsledků neřešených konfliktů,  
• schopnost rozpoznat typy konfliktu,  
• osvojení vhodné a účinné strategie řešení jednotlivých konfliktů,  
• poznání vlastního typického stylu řešení konfliktů,  
• schopnost efektivně používat asertivitu,  
• schopnost využít různé druhy prezentací 

Osnova numerických cvičení: 

1. komunikace - nástroj manažera, komunikační bariéry a chyby, 
2. verbální a neverbální komunikace, 
3. konflikt - definice, postoje, cyklus a příčiny konfliktu, 
4. styly řešení konfliktu, techniky řešení konfliktů, 
5. schopnost předjímat vznik konfliktu, druhy a typy konfliktů, 
6. eliminace osobních pocitů při řešení konfliktu, techniky řešení konfliktů a jejich nácvik, 
7. typologie svízelných lidí a její využití při řešení konfliktu, 
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8. zvládání agresivity a sebeovládání, 
9. prezentace - základní pravidla, jak připravit sebe i svou prezentaci, struktura prezentace, 
10. zvládnutí trémy, analýza publika, technika řeči, 
11. aktivizace posluchačů, 
12. vlastní prezentace a její rozbor, 
13. asertivita, manipulativní chování, pasivní chování. 

Literatura referenční: 

1. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Sociální komunikace. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. 79 s. 
ISBN 80-244-1357-4. 

2. MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. 2. vydání. Praha: Grada Publishing, 2010. 328 
s. ISBN 978-80-247-2339-6. 

3. MOTSCHNIG, R., NYKL, L. Komunikace zaměřená na člověka: Rozumět sobě i druhým. 1. vydání. 
Praha: Grada Publishing, 2011. 176 s. ISBN 978-80-247-3612-9. 

4. URBANOVÁ, Martina. Neverbální komunikace. In Urbanová Martina et.al. Rétorika pro 
právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 279 s.ISBN 978-80-7380-217-2. 1. vyd. 2009: Aleš Čeněk, 
2009. s. 36-44, 9 s. učebnice. ISBN 978-80-7380-217-2. 

5. URBANOVÁ, Martina. Verbální komunikace. In Urbanová Martina et.al. Rétorika pro právníky. 
Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 279 s.ISBN 978-80-7380-217-2. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 28-
35, 13 s. učebnice. ISBN 978-80-7380-217-2. 

Literatura studijní: 

1. Učební texty k předmětu. 

Kontrolovaná výuka: 

Na hodinách bude kontrolována prezence, pro udělení zápočtu je třeba splnit minimálně 80 % účasti. 
V případě nemoci či jiné závažné překážky v prezenčním studiu je třeba postupovat dle článku 55 
Studijního a zkušebního řádu VUT. 

Podmínky zápočtu: Pro získání zápočtu je třeba splnit všechny dále uvedené podmínky:  

• Účast na cvičeních minimálně 80 %.  
• Úspěšné absolvování ústního pohovoru na jedno z dvaceti témat. Témata pokrývají látku 

probíranou v kurzu, student si téma losuje.  
• Diagnostické cvičení, při němž student bude úspěšně diagnostikovat a popíše jednotlivé prvky 

chování modelového moderátora. 
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