
Smlouva o spolupráci č. 472/20

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

Univerzita Pardubice
Právní forma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
(dále jen „Univerzita Pardubice")

veřejná vysoká škola zřízená zákonem 
Studentská 95, 532 10 Pardubice 
00216275 
CZ00216275
prof. Ing. Jiřím Málkem, DrSc., rektorem 
......................................

a

Vuch s.r.o.
Sídlo:
Zapsaná:

IČO:
DIČ:
Zastoupená: 
Kontaktní osoba: 
(dále jen „Partner")

Tovární 1112, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 36028
04522150
CZ04522150
............................................................ 
.............................................. ........ ........ .......

uzavřely dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
jen „OZ") tuto smlouvu o spolupráci (dále jen „smlouva"):

ČI. I Účel smlouvy
1. Univerzita Pardubice realizuje aktivity zaměřené na interakci s jejími absolventy (dále je „absolventský 

program"). Součástí absolventského programu je zhotovení průkazu, kterým jeho držitel prokazuje, že 
je absolventem Univerzity Pardubice (dále jen „karta absolventa"). Karta absolventa opravňuje 
jejího držitele k čerpání výhod poskytovaných Univerzitou Pardubice a jejími partnery.

2. Záměrem Partnera je podílet se na absolventském programu Univerzity Pardubice poskytováním 
výhod držitelům karty absolventa a upevňovat tak známost a význam Partnera.

ČI. II Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je na straně jedné závazek Partnera poskytovat po dobu účinnosti této 
smlouvy Univerzitě Pardubice spolupráci za podmínek dále v této smlouvě uvedených a na straně 
druhé závazek Univerzity Pardubice prezentovat v rámci absolventského programu Partnera vhodnou 
propagací jména a loga, případně kontaktních údajů (např. webové adresy, e-mailové adresy, 
telefonního čísla, apod.) Partnera.

ČI. III Závazky Partnera
1. Partner se zavazuje bezúplatně poskytovat osobám, které se prokáží kartou absolventa, tyto výhody: 

• Slevu 10% na eshopu vuch.cz po zadání slevového kódu, který bude generován na žádost.

2. Partner se zavazuje, že předá Univerzitě Pardubice grafické a textové podklady 
pro jeho propagaci v souvislosti s absolventským programem v dostatečné kvalitě pro zamýšlené 
použití.



ČI. IV Závazky Univerzity Pardubice
1. Univerzita Pardubice se zavazuje plnit podmínky spolupráce podle čl. II této smlouvy, a to v tomto 

rozsahu:
• Prezentovat Partnera v listinných i elektronických materiálech určených pro propagaci 

absolventského programu.
• Prezentovat Partnera v listinných i elektronických pozvánkách na akce realizované v rámci 

absolventského programu.
• Prezentovat Partnera na webových stránkách absolventského programu

(http://absolventi.upce.cz).

Čl. V Doba trvání smlouvy a ukončení smlouvy
1. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno dnem spuštění absolventského programu, přičemž přesný 

termín spuštění bude písemně upřesněn alespoň 14 dnů předem.
2. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou s možností její výpovědi bez udání důvodu kteroukoliv ze 

smluvních stran, a to písemnou formou. Výpovědní doba činí dva měsíce a počíná běžet prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena. 
Obě smluvní strany se v tom případě zavazují učinit taková opatření, aby nedošlo k narušení práv 
třetích stran.

3. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy, jestliže se druhá strana chová tak, že 
ohrožuje nebo poškozuje dobrou pověst oprávněné strany nebo jestliže oprávněné straně byť jen hrozí 
vznik újmy anebo došlo k opakovanému porušení plnění závazků z této smlouvy. Odstoupením od 
smlouvy končí smluvní vztah a smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání svých závazků 
ke dni skončení této smlouvy. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného sdělení o 
odstoupení druhé smluvní straně.

Čl. VI Závěrečná ustanovení
1. V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí 

příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, 
zejména OZ a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy.

2. Veškeré spory, které se smluvním stranám nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny věcně a 
místně příslušným soudem České republiky.

3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými, 
vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za změnu smlouvy se nepovažuje 
změna identifikačních či kontaktních údajů.

4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy ani celou tuto smlouvu nemůže žádná ze smluvních stran 
převést anebo postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

5. Smluvní strany se zavazují, že budou vždy jednat tak, aby nedošlo k poškození dobrého jména a dobré 
pověsti druhé smluvní strany.

6. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla ujednána po vzájemném projednání 
podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
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