
Hewlett Packard Enterprise (dále jen „Společnost ") 
se sídlem Za Brumlovkou 5, Praha, 140 21 , Česká republika 

IČO: 17048851 
DIČ: CZ17048851 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 1974 
zastoupená 

jednatelem společnosti Ing. Lukášem Najmanem 

a 

Vysoká škola ekonomická v Praze (dále jen „VŠE") 
se sídlem nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 

IČO 61384399 
DIČ CZ61384399 

veřejná vysoká škola zřízená zákonem 

zastoupená rektorkou VŠE, prof. Ing. Hanou Machkovou, CSc, 
děkanem Fakulty financí a účetnictví, prof. Ing. Ivanem Novým, CSc, 

uzavřely tuto 

smlouvu o partnerské spolupráci (dále jen „smlouva") 

č ZZÍ /VŠ/2017 

I. Všeobecná ustanovení 
1. Smlouva zakládá spolupráci mezi smluvními stranami ve věcech týkajících se 

předmětu smlouvy vymezeném 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 smlouvy 
Předmětem smlouvy je zprostředkování kontaktů mezi Společností a studenty 
a absolventy VŠE a zajištění další spolupráce a reklamních aktivit Společnosti na 
VŠE po dobu účinnosti této smlouvy. VŠE se zavazuje, že zajistí Společnosti 
partnerské plnění způsobem uvedeným v článku III. této smlouvy, Společnost se 
zavazuje, že za toto plnění zaplatí VŠE sjednanou cenu. 

III. Závazky VŠE 

A. Reklamní aktivity spojené s partnerstvím 

VŠE 
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1. uděluje Společnosti právo užívat pro svoji vlastní reklamu spojenou s náborovými 
aktivitami vůči studentům a absolventům VŠE titul „Partner Vysoké školy 
ekonomické v Praze". 

2. uděluje Společnosti právo používat pro své vlastní reklamní a marketingové účely 
spojené s náborovými aktivitami vůči studentům a absolventům VŠE název 
a logotyp VŠE a s ním spojené reklamní materiály a to jak v textovém, tak 
i obrazovém a slovním vyjádření. Společnost se přitom zavazuje používat je 
v souladu se směrnicí č. 03/08 Zásady používání a ochrana loga VŠE v Praze (ke 
stažení na https://www.vse.cz/predpisy/320) a s platným Manuálem VŠE (vydán 
roku 1999),(ke stažení na http://pr.vse.cz/ke-stazeni/logo-vse) a způsobem, který 
nepoškodí dobré jméno VŠE. Náklady vzniklé s takovýmto použitím hradí 
Společnost. Po ukončení účinnosti této smlouvy je Společnost povinna nejpozději 
do 3 měsíců od ukončení smluvního vztahu odstranit logo VŠE ze všech svých 
materiálů, na které bylo toto umístěno. V případě jakékoliv změny výše uvedené 
směrnice č. 03/08 či Manuálu VŠE bude kontaktní osoba Společnosti dle čl. VI. 
odst. 4 o této změně vyrozuměna bez zbytečného odkladu. 

3. uvede obchodní název Společnosti na tabuli partnerů v prostorách Nové budovy 
VŠE. Název a partnerský titul Společnosti přitom budou instalovány na místě a 
v provedení, odpovídajícím postavení Společnosti v hierarchii partnerů/sponzorů 
VŠE. 

4. zajistí umístění loga a partnerského titulu Společnosti na www.vse.cz v sekci 
Partneři VŠE a na hlavní stránce RPC rpc.vse.cz včetně odkazu na webové 
stránky Společnosti. 

5. bude Společnost propagovat na svých dalších nově vydávaných oficiálních 
materiálech (např. brožura o VŠE v české a anglické verzi, stánek na veletrhu 
Gaudeamus v Praze a Brně, prezentace na 3. veletrhu pražských vysokých škol, 
prezentace na Dni otevřených dveří). 

6. bude informovat Společnost o všech relevantních společenských či odborných 
akcích plánovaných na VŠE. 

B. Kontakt se studenty 

VŠE prostřednictvím svého pracoviště, Rozvojového a poradenského centra (dále 
RPC) za účelem pracovního uplatnění studentů a absolventů VŠE bude vytvářet 
Společnosti následující podmínky pro její prezentaci: 

1. Umožní Společnosti pravidelně se účastnit veletrhů pracovních příležitostí Šance 
pořádaných VŠE dvakrát ročně a zároveň umožní Společnosti přednostní výběr 
místa stánku a možnost umístění většího stánku, tak jak odpovídá jejímu 
postavení v hierarchii partnerů VŠE. 

2. Umožní průběžné využití webové stránky, nástěnek a stojanů ve správě RPC, 
inzerce pracovních míst, rozesílání přímých emailů na studenty v rámci služby 
"Odběr novinek" apod., závisí na četnosti jednotlivých akcí. 
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3. Umožní realizaci prezentací, workshopů a propagačních akcí Společnosti 
(zacílených na nábor studentů) ve vhodných pronajatých místnostech na VŠE, 
včetně zajištění marketingové podpory a informovanosti studentů o těchto akcích 
prostřednictvím webu, plakátů, nástěnek, velkých displejů v prostorách VŠE, 
rozesláním emailů. 

4. Pokusí se zprostředkovat odborné přednášky na fakultách VŠE pro studenty 
denního studia v oblastech dle dohody. 

5. Poskytnout Společnosti na období 1 roku pro její prezentaci zasklenou vitrínu 
odpovídající velikosti, umístěnou ve Staré budově VŠE. 

C. Spolupráce s Fakultou podnikohospodářskou (dále jen FPH) 

Společnost se po uhrazení 100 000,-Kč bez DPH jako závazku z této smlouvy vůči 
Fakultě podnikohospodářské VŠE (FPH), který je součástí finančního závazku 
Společnosti vůči Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) jako smluvní strany z této 
smlouvy, stane partnerem Fakulty podnikohospodářské VŠE (FPH) se všemi 
výhodami tohoto partnerství na dobu jednoho roku ode dne podpisu smlouvy oběma 
smluvními stranami dle již s HPE komunikovaného dokumentu Základní typy 
firemních partnerství FPH VŠE resp. The FBAs System for Corporate Partnerships. 
HPE se zároveň stane hlavním partnerem programu Honors Academia FPH (HA, s 
finančním plněním 50 000 Kč bez DPH z výše uvedených 100 000,-Kč bez DPH) a 
partnerem vedlejší specializace (VS) Sales Management FPH - výukově jedno téma: 
jedna přednáška a jedno cvičení ročně nebo za semestr dle dohody s níže uvedenou 
kontaktní osobou VS Sales management (s finančním plněním 33 000 Kč bez DPH 
pro VS Sales Management a 17 000 Kč bez DPH za organizaci a management 
firemního partnerství na děkanát fakulty z výše uvedených 100 000,-Kč bez DPH). 
Při výběru a shodě mezi HPE a kontaktní osobou VS Sales Management nad 
tématem ve vybraném předmětu VS Sales Management bude HPE doplněno kromě 
propagace přes fakultu a program Honors Academia (web FPH, web HA, propagační 
brožury FPH a HA, panel partnerů FPH ve 4. patře Rajské budovy VŠE) do 
materiálu:  

IV. Závazky Společnosti 
1. Společnost se zavazuje uhradit VŠE za reklamní aktivity spojené s partnerstvím, 

které jsou předmětem čl. III. bodu A, sjednanou cenu 50.000 Kč, k níž bude 
připočtena daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH"). 

2. Společnost se zavazuje uhradit VŠE za aktivity spojené s kontaktem se studenty, 
které jsou předmětem čl. III. bodu B, sjednanou cenu 145.000 Kč, k níž bude 
připočtena „DPH". 

3. Společnost se zavazuje uhradit VŠE za aktivity spojené se spoluprací Fakultou 
podnikohospodářskou se, které jsou předmětem čl. III. bodu C, sjednanou cenu 
100.000 Kč, k níž bude připočtena „DPH". 



4. Celkovou částku uhradí Společnost na základě faktury, kterou je VŠE oprávněna 
vystavit do 30 dnů od podpisu této smlouvy. 

5. Úhrada proběhne na základě rádných daňových dokladů (faktur) VŠE s lhůtou 
splatnosti 45 dnů od jejich doručení Společnosti, a to na bankovní účet VŠE č. 

vedený K fakturované částce bude 
připočtena daň z přidané hodnoty podle platných předpisů. 

6. Daňový doklad musí obsahovat zákonné náležitosti dle platných právních 
předpisů a interní číslo, pod nímž je smlouva u Společnosti registrována. 
V případě, že daňový doklad nemá zákonem stanovené a Společností 
vyžadované náležitosti nebo obsahuje chyby, je Společnost oprávněna daňový 
doklad vrátit VŠE s informacemi, které vady daňovému dokladu vytýká. 
Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a běží nová lhůta ode dne doručení opraveného nebo nově 
vystaveného daňového dokladu. Daňový doklad se považuje za uhrazený dnem, 
kdy byla odpovídající částka odepsána z účtu Společnosti. Daňový doklad -
faktura musí být zaslána na adresu: Hewlett Packard Enterprise, Za Brumlovkou 
5, Praha, 140 21. 

7. VŠE prohlašuje, že bankovní účet, na který má být platba za plnění dle této 
smlouvy poukázána, patří mezi účty VŠE používané pro ekonomickou činnost, 
které jsou oznámeny správci daně a jsou určeny ke zveřejnění způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zák. č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění (dále „zákon o DPH"). 

8. VŠE dále prohlašuje, že plní řádně své daňové povinnosti vyplývající ze zákona 
o DPH, zejména povinnosti vztahující se ke správě daně, a že příslušný správce 
daně nerozhodl o tom, že VŠE jako plátce daně je nespolehlivým plátcem. Pokud 
by k takovému rozhodnutí správce daně došlo během trvání této smlouvy, 
zavazuje se VŠE Společnost o této skutečnosti ihned informovat. 

9. Smluvní strany se dohodly, že Společnost je oprávněna od okamžiku, kdy se 
jakýmkoliv způsobem dozví, že se VŠE stala nespolehlivým plátcem daně nebo 
že má být platba poukázána na účet nezveřejněný dle odst. 6 tohoto článku 
smlouvy, uhradit VŠE dosud neuhrazenou cenu za plnění předmětu této smlouvy 
bez DPH a příslušné DPH v zákonné výši zaplatit ve smyslu § 109a zákona o 
DPH přímo na bankovní účet správce daně, který je místně příslušný VŠE. DPH 
bude takto uhrazena nejpozději v den, kdy byla cena za plnění předmětu 
smlouvy bez DPH uhrazena VŠE. Smluvní strany se dohodly, že uhrazení DPH 
na účet správce daně VŠE a uhrazení sjednané ceny bez DPH VŠE, bude 
považováno za splnění závazku Společnosti uhradit sjednanou cenu, resp. její 
relevantní část podle této smlouvy a VŠE nebude v takovém případě uhrazení 
DPH po Společnosti již požadovat. 

V. Registr smluv 

VŠE je osobou, na níž se vztahují povinnosti vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., 
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o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů; z tohoto důvodu bude smlouva 
uveřejněna v registru smluv vedeném ministerstvem vnitra. Dle dohody stran zajistí 
uveřejnění této smlouvy v registru smluv VŠE, a to do 5 pracovních dnů od uzavření 
této smlouvy. Před uveřejněním VŠE ve smlouvě znečitelní informace, na něž se 
nevztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona o registru smluv, zejména jména, 
příjmení a funkce osob zastupujících smluvní strany včetně jejich podpisu a všechny 
údaje týkající se kontaktních osob. Smlouva bude uveřejněna v otevřeném a strojově 
čitelném formátu včetně metadat. VŠE odpovídá Společnosti za škodu způsobenou 
porušením svých smluvních povinností, přičemž se škodou rozumí i sankce uložená 
Společnosti příslušným státním orgánem v důsledku porušení povinnosti VŠE. 

VII. Závěrečná ustanovení 
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 6. 2018 a nabývá platnosti a účinnosti 

dnem jejího podepsání oběma stranami. 

2. V případě pokračování spolupráce uzavřou smluvní strany příslušnou smlouvu o 
partnerské spolupráci na období 1 .7 .2018- 30. 6. 2019. 

3. Smluvní strany budou koordinovat rozvoj spolupráce v souladu s potřebami a 
neprodleně řešit vznikající problémy v duchu vzájemné spolupráce. 

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

za Společnost 
jméno:  
tel:  
e-mail:  
kontaktní adresa: Za Brumlovkou 5, Praha, 140 21 

za Společnost 
jméno:  
tel:  
e-mail: j  
kontaktní adresa: Za Brumlovkou 5, Praha, 140 21 

Za VŠE: 
jméno:  
tel:  
e-mail:  

kontaktní adresa: VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 

Za FPH: 
Kontaktní osoba za FPH a HA: 
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Ing.  
tel.:  
e-mail:  
kontaktní osoba za FPH ve VS Sales Management: 
Ing.  
tel.:  
e-mail:  

5. 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. Společnost je oprávněna od smlouvy odstoupit také v případě, když VŠE 
poruší povinnost informovat Společnost o skutečnosti, že se stala nespolehlivým 
plátcem daně, nebo se ukáže nepravdivým její prohlášení podle čl. IV. odst. 6. 
nebo 7. této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

6. Doplňky k této smlouvě i jakékoli její změny mohou být provedeny jen písemně 
formou číslovaných dodatků. 

7. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení 
dostane VŠE a jedno Společnost. Všechna vyhotovení mají platnost originálu. 

8. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

V Praze (^ G.2o\^- V Praze • 6 • 

Za HPE Za Vysokou školu ekonomickou 
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