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RÁMCOVÁ SMLOUVA

o SPOLUPRÁCI

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník

Článekl

Smluvní strany

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

Sídlo Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 — Nusle

IČ 61063029

DIČ CZ 61063029

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, sp. Zn. C 43246

Zastoupená _jednatelem společnosti

(dále jen Společnost)

a

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Ekonomická fakulta

Sídlo Sokolská tř. 33, 702 00 Ostrava

16: 61989100

Bankovní spojení: ČSOB, a. 5., Ostrava, č. ú. 127089559/0300

Zastoupená: doc. Ing. Vojtěchem Spáčilem, CSc., děkanem fakulty

(dále jen VŠB-TUO)

Clánek II

Všeobecná ustanovení

1. Smlouva zakládá spolupráci mezi smluvními stranami ve věcech týkajících se předmětu

smlouvy vymezeného článkem 111 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.

3. Kontaktními osobami smluvních stran ve věcech souvisejících s plněním předmětu této

smlouvy jsou určeni:

Za PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

jméno

telefon

e-mail

kontaktní adresa Hvěz ova c, ra a 4 - Nusle

  

  

Za EkF VŠB-TUO:

jméno

telefon

e-mail

kontaktní adresa Sokolská tř. 33, 702 00 Ostrava



Případné změny kontaktních údajů uvedených v odst. 3 článku ll jsou smluvní strany povinny

oznamovat druhé smluvní straně písemně a bez zbytečného odkladu. Změny jsou účinné

doručením druhé straně.

Článek III

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek spolupráce sEkF VŠB—TUO ze strany Společnosti

V následujícím rozsahu:

PARTNER EKONOMICKÉ FAKULTY

V rámci plnění této smlouvy se EkF VŠB—TUO zavazuje:

. umístit logo Společnosti na sponzorské desce při hlavním vstupu do budovy E,

. umístit logo Společnosti na webu Ekf po dobu trvání smlouvy,

. poskytnout prostor pro umístění rollupu v prostorách konání fakultní akce Dny

otevřených dveří Ekf,

o možnost poskytnout slevu na studium MBA a event. další kurzy fakulty dle dohody,

o možnost řešení za dané problematiky prostřednictvím bakalářských a diplomových

prací,

. poskytnout propagační prostor na EkfVŠB—TUO (nástěnka s informacemi a aktualitami

o firmě),

. pronajmout 2 místnosti ročně zdarma,

. K+ portál (celoroční vizibilita, 3x vypsání inzerátu po dobu 30 dní, 5x odkrytí profilů

studentů),

. 2x ročně PR článek/inzerát společnosti na sociálních sítích FB, Instagram, Linkedin,

. 2x ročně PR článek/inzerát v online formě v časopise Sokolská 33,

. umožnit prezentace společnosti spojenou s odbornou přednáškou dvakrát v průběhu

AR.

Společnost se zavazuje uhradit EkF VŠB-TUO za tyto aktivity odměnu ve výši sjednané V čl.

IV této smlouvy.

0 plnění jednotlivých bodů smlouvy je hlavní partner informován průběžně, nejméně jednou

za měsíc, elektronickou poštou.

Článek IV

Platební podmínky

1. Společnost se zavazuje v rámci partnerské spolupráce uhradit EkF VŠB-TUO za aktivity

vymezené v čl. III této smlouvy sjednanou odměnu ve výši 100 000 Kč + DPH ve výši



stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného

plnění převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Podkladem pro provedení výše uvedené platby je vyúčtování plnění dle této smlouvy, které

bude mít náležitosti faktury — daňového dokladu.

EkF VŠB—TUO vystaví fakturu — daňový doklad se 45 denní lhůtou splatnosti ode dne

jejího doručení Společnosti.

Clánek V

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany budou koordinovat rozvoj spolupráce V souladu s potřebami a neprodleně

řešit vznikající problémy V duchu vzájemné oboustrarmě výhodné spolupráce.

Smlouva se uzavírá na dobu jednoho kalendářního roku a vstupuje v platnost dnem jejího

podpisu smluvními stranami a v účinnost dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv podle

zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Tato smlouva nebrání společnosti v obdobné

spolupráci s dalšími vysokými školami, stejně tak není dotčeno právo EkF VŠB—TUO

navázat obdobnou spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami.

V případě, že Společnost nevyužije všechny benefity, nelze požadovat navrácení poměrné

části ročního příspěvku.

Obě smluvní strany si vyhrazují právo vypovědět tuto smlouvu, a to i bez uvedení důvodu.

Výpověď musí mít písemnou formu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet od

prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní

straně. Výpovědí této smlouvy nezanikají dílčí smlouvy uzavřené na základě této smlouvy.

Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy ustoupit v případě podstatného porušení

smluvních povinností druhou stranou. Za podstatné porušení smluvních povinností

smluvní strany považují zejména nesplnění závazků uvedených v článcích III. a IV. této

smlouvy, a to ani po předchozí písemné výzvě a poskytnutí přiměřené lhůty k nápravě

druhou smluvní stranou.

Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech v českém znění, přičemž každá smluvní

strana obdrží po dvou stejnopisech.

Doplňky k této smlouvě i jakékoliv její změny mohou být provedeny jen písemně, není-li

smlouvou stanoveno jinak.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním výslovně souhlasí.

Dle zákona č. 340/2015 o registru smluv se obě smluvní strany dohodly, že povinná

evidence do registru smluv bude zajištěna ze strany EkF VSB—TUO bez zbytečného

odkladu po uzavření smlouvy.



lO. Smluvní stiany svými podpisy potVizují, že jsou seznámeny s obsahem této smlouvy a že

ji uzavhají na základě své svobodne a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných

podmínek, a na důkaz toho p1ip0Juji podpisy svých opiávněných zástupců

v Praze dne 12.12.2022 v Ostravě %. 72. ŽOŽZ

    
děkan Ekonomie (é fakulty VŠB—TUOjednatel společnosti


