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SMLOUVA O SPOLUPRACI

DeIoitte Advisoľy s. r.o.
Karolinská 65412, 186 00 Praha 8
lČ 27582167
Dtl C227582167
bankovnĺ enr:

zapsaná v obchodním rejstřĺku vedeném Městským soudem v Praze, sp' zn.
C113225 zastoupená ing. Dianou Rádl Rogerovou, jednatelkou

(dále jen,,Společnost")
na straně jedné

Univerzita Karlova
Fakulta sociálních věd
Smetanovo nábř' 6, 110 00 Praha 1

lČ: 002'ĺ6208
DlĆ CZ 00216208
bankovní spojenĺ: Komerční banka, a.s.
čĺslo Účtu.: 8503301 1 /01 00
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd je vysoká škola zřizená zákonem
č,' 11111998 sb., o vysokých školách, v platném zněnĺ
zastoupená PhDr. Jakubem Končelĺkem, Ph'D., děkanem

(dále jen ,,Partner")
na straně druhé

uzavřely nĺŽe uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o spolupráci
dle S 1746 odst ' 2, zákona ć,.8912010 sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů

čI. l.
pŘeomĚľ sMLoUVY

Předmětem této smlouvy je Úprava práv a povinností smluvních stran souvisejĺcích
se spoluprací mezi Společnostĺ a Partnerem a propagací Společnosti Partnerem
(dále jen ,,SluŽby")'



čl. ll.

z^v AZKY sMLUVNĺcH STRAN

1) Závazky Partnera

V rámci plnění smlouvy se Partner zavazuje'.

a) prezentovat spolupráci se Společností a logo Společnosti na informačnĺ tabuli
v budově lnstitutu ekonomických studií po celou dobu trvání smlouvy,

b) průběŽně propagovat Společnost při konferencích a seminářích pořádaných
lnstitutem ekonomických studií vzájemně odsouhlasenou formou,

c) prezentovat spolupráci se Společností a logo Společnosti na internetových
stránkách Partnera po celou dobu trvání smlouvy,

d) uvést název a logo Společnosti V tištěných propagačních materĺálech
vydávaných Partnerem,

e) pravidelně informovat studenty Partnera o spolupráci mezi Společností a
Partnerem na odborných přednáškách, společenských akcích a jiných
vhod ných příleŽitostech,

f) průběŽně informovat studenty Partnera o volných pozicích ve Společnosti
vŽdy bez zbytečného odkladu po obdrŽení informace o takových pozicích od
Společnosti,

g) doporučit Společnosti vhodné studenty, kteřĺ mají zájem pracovat během
studia v oblastĺ oceňování nebo daňového poradenství,

h) zajĺstit spolupráci na (1) odborných studiích a (2) znaleckých posudcĺch
vydávaných Společností nebo zaměstnanci Společnosti v oblasti oceňování a
danĺ vědecko-pedagogickým pracovníkem lnstitutu ekonomických studiĺ.
Společnost bude mĺt moŽnost uvést spolupráci s lnstitutem ekonomických
studií a pouŽít logo Partnera Ve výše uvedených společně vypracovaných
odborných studiích a znaleckých posudcích,

ĺ) informovat Společnost o poskytnutých SluŽbách vŽdy nejpozdějĺ do 31.
prosince daného kalendářního roku;

j) pouŽĺt logo, obchodní název, či propagační materiály Společnosti výlučně
v souladu s podmínkami této smlouvy; při pouŽitĺ loga Společnosti dodrŽovat
grafický manuál dodaný Společností, přičemŽ umístění loga musĺ být předem
schváleno Společnostĺ, resp. její kontaktnĺ osobou,

a) vrátit Společnosti veškeré propagační materiály, vyhotovení loga apod.
vyhotovené, resp. předloŽené za ućelem plnění této smlouvy bezodkladně po
výzvě kontaktní osoby Společnosti, nejpozději však do 15 dní po skončení
trvánítéto smlouvy'
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2| Závazky Společnosti

V rámci plnění smlouvy se Společnost zavazuje

a) podpořit výuku Partnera v oblasti oceňování,

b) uhradit Partnerovi za poskytnuté SluŽby odměnu ve výši 50 000 Kč bez DPH
(slovy padesát tisíc korun českých) v kaŽdém roce trvání smlouvy s tím, Že
odměna je splatná zpětně v prosinci daného kalendářnĺho roku

Výše uvedenou odměnu bude Společnost za plněnĺ uvedené v čl. l této smlouvy
hradit na základě faktur řádně vystavených Partnerem a doručených Společnosti v
prosinci přĺslušného kalendářního roku' V rámci právní jistoty se stanovi, že za první
rok trvání smlouvy (tj' za období od uzavření smlouvy do dne představujícího roční
výročí uzavření smlouvy) bude odměna hrazena v prosinci 2017 '

Splatnost faktur bude do 14 dnů od jejich prokazatelného doručení Společnosti, a to
na bankovnĺ účet Partnera specifikovaný v záhlaví této smlouvy. Faktury budou
vystavovány V souladu se zákonem č. 23512004 sb., o dani z přidané hodnoĘ
v platném znění (521, odst. 5, písm. a). Úhradou odměny se pro Účely této Smlouvy
rozumí den, kdy byla finančnĺ částka odepsána z rjčtu Společnosti ve prospěch účtu
Partnera.

3) ochrana informacĺ

obě smluvní strany se zavazují navzájem nepoškodit dobré jméno Společnosti a
Partnera. Partner není oprávněn po skončení platnosti této smlouvy jakýmkoliv
způsobem zveřejnit, inzerovat nebo vydat jakékolĺv prohlášení (včetně referencí na
marketingové Účely) s uvedenĺm obchodního jména nebo loga ,,Deloitte", nebo s
odvoláním na plnění podle této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu
Společnosti.

obě smluvní strany se také zavazují zachovávat přísně důvěrný charakter podkladů
a informací poskytnutých v rámci vzájemné spolupráce a nepoužít je k jinému účelu
neŽk plněnĺ této smlouvy' Závazek mlčenlivosti ohledně důvěrných informací trvá po
celou dobu trvání této smlouvy i po ukončenĺ platnosti smlouvy.

č!. lll.

zÁvĚnecľÁ usľaNoVENĺ

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31 .12.2019. smlouvy.

2. od této smlouvy je moŽné odstoupit z těchto důvodů:

a) jedna ze smluvních stran poruší kteýkoliv svťlj závazek z této smlouvy a toto
porušení neodstraní ani po písemném vyzváni druhé smluvní strany do 30
kalendářních dnů od převzetí výzvy,
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b) jedna ze smluvnĺch stran vstoupí do likvidace nebo bude úpadku ve smyslu
zákona o insolvenci.

3. odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné doručením druhé
smluvnĺ straně.

4' Smlouvu mohou smluvní strany ukončit téŽ vzĄemnou dohodou. Dohoda musí
být učiněna pĺsemně a musí být podepsána oprávněnými zástupci obou stran. V
dohodě musĺ být stanoveno, jakým způsobem budou vypořádány vzájemné
závazky.

5' označenĺ ''Deloitte" odkazuje na jednu či vĺce členských firem Deloĺtte Touche
Tohmatsu Limited, společnosti s ručenĺm omezeným zárukou (,,private company
limited by guarantee") založené dle práva Spojeného Království Velké Británie a
Severního lrska, a na jejich dceřiné a přidruŽené společnosti. Deloitte Touche
Tohmatsu Limited, ani Žádná jiná z jeho členských firem navzájem nenesou
odpovědnost za jednání či opomenutí ostatních členských firem. Každá členská
firma je oddělenou a nezávislou právnickou osobou působící pod názvem
,,Deloitte", ,,Deloitte & Touche", ,,Deloitte Touche Tohmatsu" či jiným obdobným
názvem. "Deloitte Central Europe" je regionálním sdruŽením subjektů
zastřešených společností Deloitte Central Europe Holdings Limited, členskou
firmou organizace Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě' SluŽby
jsou poskytovány dceřinými a přidruŽenými podniky společnosti Deloitte Central
Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními
subjekty ("Společnosti Deloitte cE"). Deloitte Advisory s'r.o. je dceřinou
společnostĺ Deloitte Central Europe Holdings Limited.

6. Smluvní strany se tímto zavazĄí, že veškeré informace, se kteými se seznámí v
rámci plnění této smlouvy a které jakákoliv ze smluvnĺch stran získá o druhé
straně při plněnĺ této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou povaŽovat za
důvěrné. Smluvní strany se zavazují zachovat o těchto informacích mlčenlivost,
Žádnou z těchto informací nijak nezneuŽĺt, nevyuŽít, nezveřejnit, nezpřĺstupnit a
ani neumoŽnit zpřĺstupněnĺ třetím osobám s výjimkou informacĺ nezbytných pro
případné zadání zakázky na provedení práce vedoucí ke splněni závazkťl z této
smlouvy nebo k výkonu poskytnutých práv některé ze smluvních stran u

produkční či reklamnĺ agentury. Tento závazek smluvních stran trvá i po ukončení
smlouvy z jakéhokoliv důvodu.

ĺ. Żaana ze stran této smlouvy není oprávněna postoupit třetí straně závazky anebo
práva vyplývajĺcí jí ztéto smlouvy,

8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami.

9. Smluvnĺ strany berou na vědomí, Že tato smlouva ke své účinnosti vyŽaduje
uveřejnění v registru smluv podle zák. ć,' 34012015 sb., o registru Smluv, ve znění
pozdějších přepisů, a s tĺmto uveřejněním souhlasí. Zaslánĺ smlouvy do registru
smluv zajistí UK FsV neprodleně po podpisu smlouvy. UK FSV se současně
zavazu)e informovat Deloitte Advisory s.r.o. o provedení registrace tak, že zašle
Deloitte Advisory s.r'o. potvrzenĺ správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez
zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzenĺ obdrżi.

1O.Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž
kaŽdá strana obdrŽí dvě vyhotovení.
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11. Případné spory vzniklé v souvislosti s plněním dle této smlouvy budou řešeny
přĺslušnými soudy České republiky'

12.Tato smlouva nabývá platnosti okamŽikem podpisu obou smluvních stran a
účinnosti dnem zveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv.

Y Praze dne [datum] V Praze dne [datum]

Za Deloitte Advisory s.r.o. Za Univerzitu Karlovu
Fakulta sociálních věd

lng. Diana Rádl Rogerová
jednatelka

PhDr' Jakub Končelĺk, Ph.D
děkan
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