
Dedoles, s.r.o. 
Se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Zapísaná v: 
zastoupená: 
Kontaktní osoba 

Za koníčkom 14, 902 01 Pezinok, Slovenská republika 
46706305 
2023541630 
SK2023541630 
Obchodnom registri Bratislava I, odd.:Sro, vl. č.:81976/B 
Jaroslav Chrapko, konatel 

 

(dále jen „SPOLEČNOST") 

a 

Vysoká škola ekonomická v Praze 
Fakulta podnikohospodářská 
Se sídlem: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 
IČ:61384399 
DIČ: CZ61384399 
Zastoupená děkanem prof. Ing. Ivanem Novým, CSc. 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem 

(dále jen „FPH VŠE") 

I. Všeobecná ustanovení 

1. Smlouva zakládá spolupráci mezi smluvními stranami ve věcech týkajících se předmětu smlouvy 
vymezenému článkem II. této smlouvy, je projevem jejich souhlasné vůle a vychází z výhodnosti jejich 
vzájemné spolupráce. 

2. Smluvní strany prohlašují a zaručují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v této 
smlouvě obsažené. 

II. Předmět spolupráce 

Předmětem spolupráce je podpora Centra managementu udržitelnosti a etiky FPH VŠE (dále jen 
„Centrum") v roce 2021, aby toto Centrum mohlo úspěšně realizovat vzdělávací program Akademie 
managementu udržitelnosti pro municipality. FPH VŠE se zavazuje, že zajistí SPOLEČNOSTI partnerské 
plnění způsobem uvedeným v článku III. této smlouvy, SPOLEČNOST se zavazuje, že zajistí partnerské 
plnění způsobem uvedeným v článku IV. této smlouvy. 

III. Závazky FPH VŠE - aktivity spojené s partnerstvím 

uzavřely tuto 

smlouvu o partnerské spolupráci 
(dále jen „smlouva") 

  

FPH VŠE: 
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IV. Závazky SPOLEČNOSTI 

V. Práva a povinnosti spojené s registrem smluv 

1. Vzhledem k tomu, že od 1. 7. 2016 vstoupil v účinnost zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv") 
dohodly se smluvní strany na následujících ustanoveních s tímto zákonem o registru smluv souvisejících. 

2. FPH VŠE se tímto zavazuje k zaslání této smlouvy správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

3. FPH VŠE se dá|e zavazuje, že informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících 
svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje kontaktních osob, v souladu se zákonem o registru 
smluv vyloučí z uveřejnění znečitelněním v souladu s ustanovením § 5 (8) zákona o registru smluv. 

4. Informace v článku III. a článku IV. Odst. 1., 2., 3. a 4. jsou předmětem obchodního tajemství, tzn. nebudou 
v registru uveřejněny. 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2021 a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

2. V případě oboustranného zájmu na pokračování spolupráce se smluvní strany zavazují jednat o uzavření 
příslušné smlouvy o partnerské spolupráci na období po konci platnosti této smlouvy. 

3. Smluvní strany budou koordinovat rozvoj spolupráce v souladu se svými potřebami a neprodleně řešif 
vznikající problémy v duchu vzájemné spolupráce. 

4. Kontaktními osobami smluvních stran ve věcech souvisejících s plněním závazků uvedených v čl. III. a IV. 
této smlouvy jsou určeni: 
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Za SPOLEČNOST: 

5. Obě smluvní strany si vyhrazují právo vypovědět tuto smlouvu. Výpověď musí mít písemnou formu. 
Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď doručena druhé smluvní straně. 

6. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména nesplnění závazků sjednaných v čl. 
III. a IV., a to ani po předchozí písemné výzvě a poskytnutí přiměřené lhůty k nápravě druhou smluvní 
stranou. 

7. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každá ze smluvních stran 
dostane po jednom. Obě vyhotovení mají platnost originální smlouvy. 

8. Doplňky k této smlouvě i jakékoli její změny mohou být provedeny jen formou písemných dodatků, není-li 
smlouvou stanoveno jinak. 

9. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
v aktuálním znění. 
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