
číslo smlouvy FIT VUT: 004929/2020/00 
číslo smlouvy Partnera: 20SP01-SX-001-00 

SMLOUVA O PARTNERSTVÍ 

Smluvní strany: 

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 FIT VUT 
IČO: 00216305 
DIČ: CZ00216305 
Bankovní spojení:  XXX, číslo účtu: XXX 

(dále jen „FIT VUT“) 

a 

Název: UNIS, a.s. 
Sídlo: Jundrovská 1035/33, 624 00 Brno 
Zápis v obchodním rejstříku:  u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5611 
Zástupce: XXX, člen představenstva 
IČO: 00532304 
DIČ: CZ00532304 

(dále jen „Partner“) 

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

Vzhledem k tomu, že spolupráce s aplikační sférou ve vzdělávání, výzkumu a vývoji a dalších oblastech 
je klíčovou prioritou pro strategický záměr VUT a Partner je obchodní společnost, jež má zájem podílet 
se na spolupráci s FIT VUT ve výše uvedených oblastech, uzavírají smluvní strany tuto Smlouvu. 

 
Předmět Smlouvy 

1. Za podmínek definovaných touto Smlouvou a dále Podmínkami Partnerského programu FIT VUT 
(dále jen „Podmínky“) se FIT VUT zavazuje umožnit Partnerovi účast v Partnerském programu, 
tj. poskytovat dále definované služby FIT VUT. 

2. Partner se za plnění dle této Smlouvy, tj. za účast v Partnerském programu, zavazuje hradit roční 
členský příspěvek, a to v návaznosti na typ partnerství dle Podmínek. 
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Typ partnerství a členský příspěvek 

1. Partner se na základě této Smlouvy stává: 

BRONZOVÝM PARTNEREM  

2. Za toto členství se Partner zavazuje uhradit členský příspěvek ve výši: 

60 000 Kč bez DPH 

 
Další plnění 

1. Partner má možnost nad rámec služeb poskytnutých v rámci jeho typu partnerství požadovat 
poskytnutí i jiných, resp. dalších služeb. Tyto budou poskytnuty na základě předchozí písemné 
dohody smluvních stran, kde bude blíže specifikován jejich rozsah a předmět. Nedovolí-li to 
kapacity FIT VUT, nemusí být takováto služba poskytnuta. 

 
Platební podmínky 

1. Roční členský příspěvek dle článku II. této Smlouvy uhradí Partner FIT VUT na základě řádně 
vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“).     

2. FIT VUT k fakturované částce bez DPH připočte DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

3. Faktura bude splňovat veškeré zákonné náležitosti a bude vystavená do 30 dnů od podpisu 
Smlouvy. Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení faktury Partnerovi. 

 
Trvání Smlouvy 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, od podpisu Smlouvy do 31. 12. 2020. 

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 tří 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. FIT VUT může od Smlouvy odstoupit s okamžitou platností v případě, kdy Partner poruší 
ustanovení této Smlouvy nebo Podmínek. 

5. Partner bere na vědomí, že dojde-li k ukončení Smlouvy dle odst. 3 a 4 tohoto článku, nevznikne 
mu nárok na vrácení poměrné části členského příspěvku, a to bez ohledu na objem vyčerpaných 
služeb. 

 
O studentských pracích 

1. V případě, že Partner využije možnosti vypsat Studentskou práci, bere na vědomí, že má povinnost 
pro oficiálně zadané Studentské práce zajistit kontinuitu odborných konzultací (pověřením vhodné 
osoby), a to i v případě ukončení platnosti nebo vypovězení Smlouvy, není-li smluvními stranami 
písemně dohodnuto jinak. 



Smlouva o partnerství – Bronzový Partner 

Strana 3 (celkem 3) 

2. Partner bere na vědomí, že Studentské práce mají povahu školního díla dle zákona 
č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, se všemi důsledky z toho 
plynoucími jak pro jejich autorskoprávní status, tak pro práva FIT VUT na jejich využití. 

3. Autoři Studentské práce zadané na základě tématu vypsaného Partnerem mohou s Partnerem 
uzavřít smlouvu o libovolném dalším využití díla, pokud se takovou smlouvou neomezí práva FIT 
VUT. 

 
Závěrečná ustanovení 

1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 

a) Příloha č. 1 – Podmínky Partnerského programu FIT VUT 

Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení Smlouvy 
přednost před ustanoveními všech příloh Smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě 
nesrovnalostí či kontradikcí mezi jednotlivými přílohami je rozhodující znění přílohy, jejíž číselné 
označení uvedené v tomto odstavci je nižší.   

2. Kontaktní osoby ve věcech této Smlouvy jsou: 

Za FIT VUT: XXX, tel.: XXX, e-mail: xxx@fit.vutbr.cz. 

Za Partnera: XXX, tel: XXX, email: xxx@unis.cz. 

3. 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. 
Uveřejnění v registru smluv zajistí FIT VUT. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody 
mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo 
FIT VUT. 

7. Smluvní strany se dohodly na ukončení Rámcové smlouvy o spolupráci uzavřené dne 4. 10. 2016, 
a to ke dni účinnosti této Smlouvy. 

8. Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze 
smluvních obdrží po jednom vyhotovení. 

9. 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. 

V Brně dne  V Brně dne  

________________________________ 
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík 
děkan FIT VUT 

za FIT VUT 

________________________________ 
Ing. Jiří Kovář 
člen představenstva 

za Partnera 
 

mailto:xxx@fit.vutbr.cz
mailto:xxx@unis.cz


 

 

PODMÍNKY PARTNERSKÉHO PROGRAMU FIT VUT 

účinnost od 27. ledna 2020 

Článek I. 
Obecná ustanovení 

1. Tyto Podmínky partnerského programu FIT VUT (dále jen „Podmínky“) upravují vztah mezi 
účastníkem Partnerského programu FIT VUT (dále jen „Partner“) a Fakultou informačních 
technologií Vysokého učení technického v Brně, IČO: 00216305, sídlem fakulty: Božetěchova 1/2, 
612 66 Brno (dále jen „FIT VUT“). 

2. FIT VUT i Partner jsou si vědomi důležitosti spolupráce mezi univerzitou a subjekty aplikační sféry, 
kdy: 

a) vědecká a výzkumná činnost akademiků, výzkumníků a/nebo doktorandů je pro průmyslového 
partnera přínosná. Zejména při hledání nebo ověřování možností nových IT technologií a jejich 
aplikací, implementace inovativních technologií pro nové produkty, odborných konzultací 
apod. 

b) kvalita absolventů/inženýrů je pro činnost průmyslového partnera klíčová a je v jeho zájmu 
motivovat a podpořit studenty v co nejkvalitnějším vzdělání a rozvoji: odbornou úrovní 
praktické spolupráce se studenty, nabídkou odborných stáží i odborně zajímavých pracovních 
míst, motivací studentů ke studiu v zahraničí, inspirací studentů se tvůrčím způsobem rozvíjet 
a realizovat i své vlastní projekty, podporou účasti studentů na různých soutěžích, konferencích 
apod., podporou financování kvalitních studentů (stipendia) atd. 

3. Základem spolupráce s Partnerem je vždy společný zájem FIT VUT a Partnera, tj. nalezení odborných 
témat se společným průnikem zájmů, a to jak ve výuce, tak ve výzkumu a vývoji. 

Článek II. 
Definice pojmů 

1. FIT VUT se rozumí Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně, jež je 
součástí Vysokého učení technické v Brně (dále jen „VUT“), sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, 
IČO: 00216305, subjekt založený dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“), a nezapisovaný do obchodního 
rejstříku. FIT VUT je oprávněna jednat jménem VUT na základě ustanovení § 24 zákona o vysokých 
školách a v souladu s čl. 43 Statutu VUT. Děkan FIT VUT zastupuje VUT na základě zákonného 
zmocnění vyplývajícího z § 28 zákona o vysokých školách. 

2. Partner je společnost, která uzavře Smlouvu o partnerství (dále jen „Smlouva“), na jejímž základě 
bude moci využívat postavení „Partnera FIT VUT“ a s tím spojených služeb specifikovaných 
Smlouvou a Podmínkami. 

3. Studentskou prací se rozumí seminární práce, bakalářská práce, diplomová práce, dizertační práce, 
projekt či další úkoly zadané studentům FIT VUT ke splnění jejich studijních povinností. 

4. Garantem FIT VUT je zaměstnanec FIT VUT, který je uveden jako kontaktní osoba ve Smlouvě. 

Článek III. 
Typy partnerství 

1. Partnerem se společnost stane uzavřením Smlouvy a uhrazením ročního členského příspěvku. Roční 
členský příspěvek (viz tabulka níže) kryje plnění obsažená v rámci jeho typu partnerství. 
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Typ partnerství Bronzový Partner Stříbrný Partner Zlatý Partner 

Výše ročního členského příspěvku 60.000 Kč 140.000 Kč 300.000 Kč 

2. Partner získává v rámci svého členství v daném roce právo na plnění dle typu svého partnerství, viz 
přehled v tabulce níže:  

 Typ partnerství Bronzový Partner Stříbrný Partner Zlatý Partner 

Př
eh

le
d 

pl
ně

ní
 

Studentská práce1 3 6 10 

Setkání se zástupci FIT VUT2 ✓ ✓ ✓ 

Semináře odborných 
skupin3 

✓ ✓ ✓ 

Umístění loga a profilové 
stránky Partnera 

✓ (malé) ✓ (střední) ✓ (větší) 

Uvedení loga ve výroční 
zprávě fakulty 

✓ (malé) ✓ (střední) ✓ (větší) 

Umístění loga na 
propagační prezentace 

akcí4 
✓ ✓ ✓ 

Propagace nabídek5  
Stáž / Pracovní pozice 

2 / 1 4 / 2 6 / 3 

Organizace odborných 
seminářů6 

2 4 6 

Možnost sponzorství 
konkrétního studenta7 

✓ (Bc., Ing.) ✓ (Bc., Ing.) ✓(Bc., Ing., Ph.D.) 

Partnerství při účasti na 
fakultních a studentských 

akcích8 
3 hlavní 

1 generální a 
4 hlavní 

libovolný počet akcí dle 
výběru 

Možnost zvýhodněné účasti 
na dalších akcích, které již 

nejsou předmětem 
smlouvy9 

✓ ✓ ✓ 

 
1 Ve spolupráci s garantem FIT VUT je možnost přípravy a vypsání Studentské práce. 
2 Každoroční akce, pořádaná zpravidla na podzim, kde se Partneři setkají se zástupci FIT. 
3 Pozvání na semináře odborných skupin a zvané tuzemské i zahraniční přednášky. 
4 Dle typu akce a prezentačních materiálů bude umístěno logo, popř. další informace o Partnerovi. 
5 Propagace nabídek stáží / pracovních pozic - elektronicky (webový portál stáží a pracovních nabídek, rozesílání 

na týdenní FIT VUT newsletter) a na nástěnkách v prostorách FIT VUT. 
6 Možnost organizace odborných seminářů pro studenty a zaměstnance FIT VUT. 
7 Možnost sponzorství konkrétního studenta pro jeho nadprůměrné výsledky. 
8 Nárok na účast na vybrané akci, která však může být omezena počtem míst, a proto nelze účast garantovat. Po 

vyhlášení výzvy se berou přihlášení až do plné kapacity akce podle pořadí přihlášení. Po naplnění kapacity 
budou ostatní odmítnuti. Podrobněji viz níže „Tabulka akcí pořádaných na FIT VUT a partnerství na nich“. Výběr 
z kategorie účasti může být po dohodě upravena. 

9 V případě zájmu o účast na více akcích, než jsou v předmětu plnění, je nutné kontaktovat FIT VUT a dohodnout 
konkrétní podmínky. 



Podmínky partnerského programu FIT VUT  

Strana 3 (celkem 4) 

Článek IV. 
Kodex partnerství FIT VUT 

1. Partner bere na vědomí a důsledně dodržuje podmínky níže uvedeného Kodexu partnerství. 

2. Kodex partnerství FIT VUT formuluje společný zájem FIT VUT a Partnera vytvořit studentům FIT VUT 
prostor, podmínky a možnosti pro kvalitní komplexní vzdělávání, tzn.: 

a) Partner má zájem na kvalitním studiu studenta FIT VUT. 
b) Partner náplní spolupráce se studenty FIT VUT podporuje jejich odborný růst a profesní 

kompetence. 
c) Partner stanoví studentovi FIT VUT takové podmínky, aby se mohl zúčastnit všech 

výukových aktivit. 
d) Partner studenta FIT VUT v době výuky a ve zkouškovém období pracovně zatíží tak, aby 

měl student FIT VUT možnost se kvalitně připravovat na výuku, plnit studijní povinnosti 
a připravovat se na zkoušky. 

e) Pokud se student FIT VUT dostane do potíží s plněním svých studijních povinností 
(např. dokončování projektů, příprava na zkoušky), Partner poskytne studentovi potřebné 
studijní volno. 

f) Partner se prezentuje v areálu FIT VUT v rámci dohodnutých podmínek. 

Článek V. 
Důvěrné informace 

1. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé 
v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost 
nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti Partnera. 

2. Partner i FIT VUT se zavazují, že bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany neužijí důvěrné 
informace pro jiné účely než pro účely plnění Smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytnou důvěrné 
informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních 
zástupců. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že 
budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami Smlouvy. Pokud bude 
jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. 

3. V případě poskytnutí důvěrné informace je každá ze smluvních stran povinna vyvinout maximální 
úsilí k tomu, aby zajistila, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní 
tajemství podle § 504 občanského zákoníku. 

4. V případě, že se smluvní strana dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění 
důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinna 
o tom neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. 

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení těchto Podmínek nabývá vůči stranám Smlouvy účinnosti dnem účinnosti Smlouvy, jejíž 
jsou součástí.  

2. Ustanovení těchto Podmínek jsou závazná pro obě smluvní strany, pokud není Smlouvou výslovně 
dohodnuto něco jiného.  

3. Tyto Podmínky tvoří součást Smlouvy. 

4. FIT VUT si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit, V případě změny Podmínek bude Partner 
informován prostřednictvím e-mailu nejpozději do 10 pracovních dní. Nebude-li Partner se změnou 
podmínek souhlasit, má možnost od Smlouvy odstoupit. 
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Tabulka akcí pořádaných na FIT VUT v roce 2020 

termín Akce Stručná charakteristika akce cílové skupiny/ účast 

Výběr 
z kategorie 

účasti 

HP GP 

prosinec, 
leden DOD 

Den otevřených dveří pro uchazeče o studium 
http://www.fit.vutbr.cz/admissions/dod.php 

uchazeči účast: cca 300   

duben Rock@FIT + Den 
zavřených dveří 

Koncert studentských skupin a neformální 
program pro studenty FIT studenti účast: cca 200 ✓  

duben Pojďte dělat vědu 
na FIT 

Prezentace výzkumných skupin a možností 
studia pro zájemce o Ph.D. studium studenti účast: cca 50   

duben Excel@FIT 
Studentská konference inovací, technologií 
a vědy v IT pro studenty a partnery FIT 
(http://excel.fit.vutbr.cz/) 

studenti, uchazeči, partneři 
účast: cca 300 ✓ ✓ 

červenec 

Brno 
International 
Summer School in 
IT (BISSIT) 

letní škola pro zahraniční studenty v IT, účast 
40 zahr. studentů Bc., uchazeči účast: cca 40 ✓  

srpen Letní škola (F)IT 
pro holky 

Letní počítačová škola, určená zájemkyním o IT 
a o studium na FIT (http://holky.fit.vutbr.cz/) uchazeči účast: cca 30 ✓  

září Noc vědců 
Ukázka technologií vyvíjených na FIT pro 
širokou veřejnost v rámci celorepublikové 
popularizační akce 

široká veřejnost účast: cca 
600 ✓  

září Homecoming Setkání absolventů absolventi účast: cca 40 ✓  

říjen Žijeme IT Konference inovačních technologií pro 
studenty a partnery (http://www.zijemeit.cz/) studenti, partneři fakulty ✓ ✓ 

listopad Týden vědy 

Největší vědecký festival v ČR, který zahrnuje 
přednášky, výstavy, akce na pracovištích, 
dokumentární filmy, workshopy apod. 
http://www.tydenvedy.cz/ 

široká a odborná veřejnost ✓  

 Hackatony, 
soutěž 

Odborné hackatony a soutěže pro studenty 
dle dohody studenti ✓ ✓ 

 
Legenda kategorie účasti  
Jednotlivé akce mají vždy individuální způsob partnerského zapojení, který je podrobně popsán při vyhlášení konkrétní akce. 
Níže uvedená legenda slouží pouze k rámcové představě o partnerství na akci. 

HP (hlavní partnerství na akci): Zpravidla jde o možnost využít roll up banner, ukázku technologie apod., a aktivně se 
zapojovat do pořádání akce apod. 

GP (generální partnerství na akci):  Zpravidla jde o možnost mít na akci stánek, aktivně se zapojovat do pořádání akce, 
předávat ceny apod. 

 

http://www.fit.vutbr.cz/admissions/dod.php
http://excel.fit.vutbr.cz/
http://holky.fit.vutbr.cz/
http://www.zijemeit.cz/
http://www.tydenvedy.cz/
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