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SMLOUVA O PARTNERSTVÍ 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 
(dále jen „smlouva“) 

 

1. Smluvní strany 

 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 

Zastoupená: Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem 

IČO: 70994234 

DIČ:CZ70994234 

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. A, vložka 48384       
Bankovní spojení: ČNB 

Osoba pověřená ve věcech plnění smlouvy: Ing. Pavel Koucký, ředitel odboru personálního 

(dále jen „objednatel“) 

a 

České vysoké učení technické v Praze 

Fakulta dopravní (dále jen „fakulta“)   
se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, Dejvice, PSČ 160 00 

korespondenční adresa: Konviktská 20, Praha 1, PSČ 110 00 

Zastoupená: doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D., děkanem Fakulty dopravní 
IČO: 68407700 

DIČ: CZ68407700 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: xxxxxxxxxxxx 

Osoba pověřená ve věcech plnění smlouvy: prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc. 
(dále jen „poskytovatel“ nebo „ČVUT v Praze“) 
 

2. Předmět smlouvy 

2.1.  Poskytovatel se na základě smlouvy zavazuje propagovat objednatele jako 

Bronzového partnera fakulty pro rok 2020, resp. realizovat propagaci obchodní 
firmy a loga objednatele během roku 2020 (dále jen „akce“), v rozsahu sjednaném ve 

smlouvě. Objednatel se naopak zavazuje za poskytnutou propagaci dle smlouvy 

uhradit poskytovateli cenu, jak je sjednána ve  smlouvě. 
 

3. Specifikace poskytovaných reklamních služeb 

3.1.  Poskytovatel zajistí propagaci objednatele dle smlouvy v průběhu roku 2020 

v rozsahu Bronzového partnera Fakulty dopravní ČVUT v Praze pro rok 2020 a 

v termínech a způsobem dohodnutých smluvními stranami, zahrnující: 
- Zajištění účasti objednatele na všech propagačních akcích spojených s fakultou pro 

rok 2020 

- Propagace v relevantním formátu k povaze akce 

- Zajištění účasti objednatele na mezinárodním symposiu SCSP2020 

- Propagace v rámci symposia SCSP2020 
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- Uvedení loga objednatele a jeho prezentace na webových stránkách fakulty v sekci 

Partneři. 
- Zajištění účasti objednatele na Karierním dnu pro studenty fakulty  

- Zveřejňování inzerce pracovních pozic u objednatele pro studenty fakulty. 

 

4. Cena a platební podmínky 
4.1. Cena za služby poskytnuté dle čl. 3 smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran 

ve výši 50.000,- Kč bez DPH.  K ceně bude připočtena DPH v zákonem stanovené 
výši. 

 

4.2.  Objednatel se zavazuje zaplatit smluvní cenu za poskytnuté služby na základě faktury 

vystavené poskytovatelem.  

 

4.3.   Splatnost faktury – daňového dokladu činí 30 dní ode dne jeho doručení objednateli. 

 

4.4.  Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy, zejména ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., zákon o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nebude-li je splňovat, je objednatel 
oprávněn tuto fakturu vrátit poskytovateli k přepracování a lhůta splatnosti neběží. 
Nová lhůta splatnosti začne běžet ode dne doručení řádné faktury. 

 

4.5.  Smluvní strany se dohodly, že stane-li se poskytovatel nespolehlivým plátcem nebo 
daňový doklad poskytovatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být 
plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel 
oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně 
příslušnému správci daně poskytovatele. 

 

5. Platnost a účinnost smlouvy 

 

5.1.   Smlouva zaniká splněním veškerých závazků vyplývajících ze smlouvy nejpozději 
dnem ukončení oslav 31. 12. 2020. 

 

6. Odstoupení od smlouvy  
6.1. Od smlouvy je možné odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem. 
 

6.2. Objednatel má rovněž právo od smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení 
povinností poskytovatele vyplývajících ze smlouvy, a to zejména v případě, že 
poskytovatel neposkytne plnění uvedené v čl. 3 smlouvy řádně a včas.  

 

6.3. Kterákoli smluvní strana může od smlouvy odstoupit z důvodů podstatného porušení 
povinností vyplývajících ze smlouvy v případě, že je druhá smluvní strana v prodlení 
s plněním povinností podle smlouvy a nezjedná nápravu ani do 30 dnů od doručení 
písemného upozornění druhé smluvní strany. 

 

6.4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a doručené druhé smluvní straně. 
Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká a strany jsou povinny vrátit si poskytnuté 
plnění. Pokud již bylo plněno zčásti, lze od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněné 
části plnění.  
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7. Ostatní ujednání 
7.1.  Objednatel se zavazuje dle smlouvy předat poskytovateli své logo v dostatečné 

grafické kvalitě a grafický manuál do deseti pracovních dnů ode dne doručení 
oboustranně podepsané smlouvy objednateli. 

 

7.2.   Poskytovatel se zavazuje použít logo objednatele pouze za účelem sjednaným 
ve  smlouvě.  

 

7.3.  Poskytovatel se zavazuje dodržovat při plnění smlouvy, a to zejména ve všech svých 
reklamních produktech, podmínky užívání loga objednatele podle předaného 
grafického manuálu objednatele. 

 

7.4.    Poskytovatel odpovídá za škodu vzniklou v důsledku porušení povinností 
vyplývajících ze smlouvy.  

 

7.5.   Poskytovatel zašle objednateli podklady dokládající splnění povinností vyplývajících 
ze smlouvy formou závěrečné zprávy o plnění včetně fotodokumentace. Tyto doklady 

zašle poskytovatel objednateli nejpozději do 31. 12. 2020. 

 

8. Závěrečná ustanovení 
8.1.   Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každý s platností originálu, z nichž jeden 

obdrží poskytovatel a jeden objednatel.  

 

8.2.  Smlouvu je možné měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 

8.3.  Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím
 obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 

8.4.  Vztahy, které nejsou smlouvou konkrétně upraveny, se řídí občanským zákoníkem 

a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Případné spory budou řešeny 
přednostně dohodou a nedojde-li k ní, pak věcně a místně příslušným soudem ČR. 

 

8.5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv podle zákona  
o registru smluv; pro účely jejího uveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu 

smlouvy ani z metadat k ní se vážících za vyloučené z uveřejnění. 
 

 

V Praze dne 18. 12.2020              V Praze dne 16. 12. 2020 

 

objednatel:      poskytovatel: 

 

 

…………………………………..   ………………………………………. 
Bc. Jiří Svoboda, MBA    Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. 

generální ředitel     děkan Fakulty dopravní   
Správa železnic, státní organizace   ČVUT v Praze 
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