RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Číslo smlouvy: 21676/2017/00
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

Vysoké učení technické v Brně
Sídlem:
Antonínská 548/1, 601 90 Brno
IČ:
00216305 (veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR)
DIČ:
CZ00216305
Bankovní spojení: účet č. 111043273/0300 vedený u ČSOB
Zastoupené: doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, LL.M., kvestorem
dále též jako „objednatel“
a
Mgr. et Mgr. Zuzana Pospíšilová
Sídlem:
Holubická 675, Pozořice 664 07
IČ:
05369339
Bankovní spojení: 1347930017/3030, vedený u Air Bank
dále též jako „poskytovatel“

I.
Předmět smlouvy
1.

Předmětem této rámcové smlouvy je základní úprava podmínek smluvních vztahů mezi
objednatelem a poskytovatelem, za nichž budou po dobu účinnosti rámcové smlouvy uzavírány
jednotlivé smlouvy o poskytování služeb (dále jen „objednávky“) na konkrétní činnosti spočívající
v psaní a editaci článků pro portál zvut.cz a časopis Události.

II.
Cena a platební podmínky
1.

Cena za jednu (1) hodinu poskytování služeb dle čl. I činí 400,- Kč (slovy: čtyřistakorunčeských)
včetně DPH. Uvedená cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady a výdaje poskytovatele
spojené s plněním předmětu této smlouvy.

2.

Cena za poskytované služby bude hrazena objednatelem na základě faktury poskytovatele, která
bude vystavena za předchozí kalendářní měsíc do 5. dne měsíce následujícího a která bude mít
náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Pokud
faktura tyto náležitosti neobsahuje, je objednatel oprávněn fakturu poskytovateli vrátit a cenu
služeb neuhradit.

3.

Finanční limit pro fakturování poskytovaných služeb může být v konečném součtu za trvání této
rámcové smlouvy maximálně 240 000,- Kč včetně DPH. Tento limit nemůže být v žádném
případě překročen.
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4.

Fakturováno bude dle skutečně vykonané práce. Přílohou každé faktury bude výkaz
poskytnutých služeb včetně časové specifikace.

5.

Objednatel bude požadované služby objednávat nepravidelně na základě svých aktuálních
potřeb formou písemných dílčích objednávek na konkrétní požadované činnosti. Poskytovatel je
povinen bez zbytečného odkladu potvrdit objednateli přijetí dílčí objednávky, a to písemnou
formou. Zhotovitel je povinen v potvrzení uvést předpokládanou dobu plnění požadované
činnosti a vyčíslit předpokládanou cenu služby bez DPH. Objednatel je oprávněn zrušit dílčí
objednávku do 15 kalendářních dnů ode dne jejího zadání, nejdříve však do 5 pracovních dnů
ode dne, kdy obdržel vyčíslení předpokládané ceny služby.
III.
Práva a povinnosti smluvních stran

1.

Poskytovatel je povinen poskytovat veškeré služby objednateli řádně a včas, s náležitou
odbornou péčí a v nejlepší kvalitě, v souladu s pokyny a zadáním objednatele.

2.

Objednatel se zavazuje poskytovat poskytovateli potřebnou součinnost k naplnění účelu této
smlouvy, včas mu předávat potřebné podklady a informace.

3.

Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích a strategiích objednatele a je
povinen s nimi nakládat jako s informacemi důvěrnými.

4.

Pro účely této smlouvy se důvěrnou informací rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu
včetně informací obchodních, technických a o praktických postupech, jakož i veškeré další
informace získané před nebo po podepsání smlouvy.

5.

V případě, že smluvní strana poruší povinnosti vyplývající z ustanovení tohoto článku, plně
odpovídá za škodu, kterou tím způsobila a je povinna ji v celém rozsahu nahradit.
IV.
Doba trvání smlouvy

1.

Tato rámcová smlouva je uzavírána na dobu určitou do 31. 12. 2017

2.

Dříve než 31. 12. 2017 dojde k ukončení rámcové smlouvy tehdy, bude-li dosaženo finančního
limitu uvedeného v čl. II odst. 3 této smlouvy.
Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Objednatel i
poskytovatel jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět i bez udání důvodu s měsíční výpovědní
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď
doručena druhé smluvní straně.

3.

V.
Závěrečná ustanovení
1.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2.

Tuto smlouvu lze měnit a vztah z ní vzniklý skončit pouze právním jednáním v písemné formě na
listině s vlastnoručními podpisy smluvních stran nebo osob oprávněných za ně jednat; jiná forma
je vyloučena, není-li v této smlouvě ujednáno jinak. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost
změny této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.

3.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (3) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě (2)
vyhotovení.

4.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy.
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Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá
žádný závazek žádné ze stran.
5.

Jestliže se jedno nebo více ustanovení této smlouvy stane neplatným či se ukáže být zdánlivým,
platnost ostatních ustanovení tím není dotčena. Smluvní strany si namísto neplatného či
zdánlivého ustanovení dohodnou takové platné ustanovení, které se bude nejvíce blížit účelu
zamýšlenému neplatným či zdánlivým ustanovením.

6.

Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že jsou si vědomy, že se na smlouvu vztahuje
povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
Uveřejnění smlouvy zajišťuje VUT.

7.

Smluvní strany výslovně potvrzují, že tato smlouva je výsledkem jejich jednání a každá ze stran
měla příležitost ovlivnit její základní podmínky.

V Brně dne ___________

V Brně dne___________

______________________________
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.
kvestor
Objednatel

______________________________
Mgr. et Mgr. Zuzana Pospíšilová
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Poskytovatel

