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RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 
č. smlouvy: 019463/2017/00 

 
I. 

Smluvní strany 
 
Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta informačních technologií (dále jen „FIT VUT“) 
Božetěchova 1/2, 612 66 Brno 
IČO: 00216305, DIČ: CZ00216305 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, nezapisuje se do 
obchodního rejstříku 
bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX 
zastoupená: prof. Dr. Ing. Pavlem Zemčíkem, děkanem FIT VUT 

(dále jen „Fakulta“) 

 
a 
 
Edhouse s.r.o. 
se sídlem: Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín 
IČO: 27690083 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52306 
bankovní spojení: XXX 
zastoupená: Mgr. Pavlem Stržínkem 

(dále jen „Partner“) 

 
(Fakulta a Partner jsou dále společně nazýváni též jen jako "Smluvní strany" a jednotlivě jako "Smluvní 
strana") 
 
uzavírají dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
tuto rámcovou smlouvu o spolupráci (dále jen „Smlouva“): 

 

II. 
Předmět Smlouvy 

1. Smluvní strany se zavazují rozvíjet vzájemnou oboustranně výhodnou spolupráci v rámci činnosti 
Fakulty. Přesné podmínky konkrétních forem spolupráce a vypořádání vzájemných nákladů nad 
rámec této Smlouvy mohou být ošetřeny samostatnými ad hoc smlouvami. 

2. Pro účely této Smlouvy se obvyklou formou spolupráce Smluvních stran rozumí zejména: 

a) Vypisování odborných témat tzv. Studentských prací (seminárních, bakalářských, diplomových 
a dizertačních prací, témat projektů a dalších úkolů pro studenty) Partnerem prostřednictvím 
Fakulty, včetně případného odborného konzultování těchto Studentských prací.  

b) Participace Partnera na výuce, formou přednášek a seminářů. 

c) Spolupráce ve výzkumné činnosti spočívající v účasti na společných výzkumných aktivitách ve 
formě společného postupu při žádostech o financování projektů a ve formě hospodářské 
spolupráce na výzkumu. 

d) Spolupráce v oblasti služeb spočívá v poskytování služeb jak ze strany Partnera Fakultě, tak i ze 
strany Fakulty Partnerovi, a to zejména v oblasti výukové a výzkumné činnosti. 
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e) Spolupráce v oblasti zajištění odborných studentských praxí pro studenty Fakulty a zajištění 
odborné náplně praxí, dále pak spolupráce na pořádání soutěží a jiných akci pro studenty. 

f) Další součinnost. 

 
III. 

Práva a povinnosti Smluvních stran 

1. V souvislosti s vypsáním témat Studentských prací se Partner zavazuje poskytnout studentům 
prostory, technické prostředky, konzultace, případně programové vybavení v rozsahu 
přiměřeném vzhledem k rozsahu a účelu Studentských prací. Fakulta se zavazuje pro Studentské 
práce poskytnout přiměřené pedagogické vedení. 

2. Pro účely spolupráce ve vzdělávání Partner po vzájemné dohodě poskytnout účast na vzdělávacím 
procesu. Fakulta zajistí po vzájemné dohodě prostory pro výuku a technické zabezpečení 
výukového procesu, případně začlenění do výukového programu Fakulty. 

3. Spolupráce ve výzkumné činnosti bude upravena podle potřeby dalšími smluvními vztahy. Fakulta 
a Partner se zavazují vzájemně se podporovat při žádostech o financování od poskytovatelů 
financování výzkumu. 

4. Spolupráce v oblasti služeb bude upravena podle potřeby dalšími smluvními vztahy. Fakulta i 
Partner se zavazují si po vzájemné dohodě poskytovat služby ve výzkumu, experimentální činnosti, 
vzdělávání apod. 

5. Partner se po vzájemné dohodě zavazuje nabídnout Fakultě umístění studentů na odborných 
praxích ve svých zařízeních, spolupracovat a sponzorovat po vzájemné dohodě studentské 
soutěže a jiné akce. Fakulta se zavazuje při těchto činnostech přiměřeným způsobem umožnit 
propagaci Partnera. 

 
IV. 

Participace na ekonomických přínosech spolupráce 

1. Smluvní strany předpokládají výrazně ekonomické přínosy spolupráce specifikované v článku II. 
této Smlouvy. 

2. Sjednává se pravidelná roční platba určená na krytí nákladů Fakulty se související administrativou 
ve výší 30.000,- Kč navýšené o zákonem stanovené DPH. Smluvní strany předpokládají spravedlivé 
dělení výnosu spolupráce tak, aby přínosy stran byly promítnuty v ekonomickém vyhodnocení. 
Faktura bude vystavena vždy k 31. březnu běžného roku s 15-ti denní splatností, jinak do 30-ti dnů 
od účinnosti Smlouvy, pokud tato nastane po 1. březnu běžného roku.  

3. Výše uvedená pravidelná roční platba nebude Partnerovi účtována v případě, pokud částka 
k přímému využití v rozpočtu Fakulty (např. částka ze smluvního výzkumu, sponzorské dary, atd.) 
zaplacená Partnerem na účet Fakulty v předchozím kalendářním roce překročila 30.000,- Kč. 

 

V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku.  

2. Kterákoli ze Smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu. Výpověď 
musí mít písemnou formu. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet od prvého dne měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně. Výpověď rámcové 
smlouvy nemá vliv na povinnost splnit závazky z platně vzniklých dílčích prováděcích smluv. 
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3. Tato Smlouva může být kdykoliv ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. Dohoda o 
ukončení této Smlouvy musí obsahovat datum, k němuž bude tato Smlouva ukončena, a způsob 
vzájemného vypořádání práv a povinností Smluvních stran. 

4. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 

5. Jakékoli změny nebo dodatky této Smlouvy musí být učiněny formou písemných číslovaných 
dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. 

6. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva a právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí 
výhradně příslušnými právními předpisy České republiky, zejména relevantními ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

7. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Partner i 
Fakulta obdrží po jednom vyhotovení. 

8. Nedílnou součástí této Smlouvy je i tzv. Kodex partnerství s FIT v Příloze č. 1, přičemž Partner svým 
níže uvedeným podpisem stvrzuje, že se s textem seznámil a s obsahem souhlasí. 

9. Smluvní strany prohlašují, že si text Smlouvy přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a na 
důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.  

 
Za FIT VUT:        Za Edhouse s.r.o.: 

V Brně dne ........................     Ve Zlíně dne ……………………. 

 
 
 
 
..........................................................     …………………………………………………. 
       prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík                 Mgr. Pavel Stržínek 

děkan FIT VUT                 jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 

Kodex partnerství s FIT 

Kodex partnerství s FIT formuluje společný zájem Fakulty a Partnera umožnit studentům prostor, 
podmínky a možnosti pro kvalitní komplexní vzdělávání. 

1. Partner má zájem na kvalitním studiu studenta. 
2. Partner náplní spolupráce se studenty FIT podporuje jejich odborný růst a profesní 

kompetence. 
3. Partner stanoví studentovi takovou pracovní dobu, aby se mohl zúčastnit všech výukových 

aktivit. 
4. Partner studenta v době výuky a zkouškového období pracovně zatíží tak, aby měl student 

možnost se kvalitně připravovat na výuku, plnit školní povinnosti a připravovat se na zkoušky. 
5. Pokud se student dostane do potíží s plněním svých studijních povinností (např. dokončování 

projektů, příprava na zkoušky), Partner poskytne studentovi potřebné studijní volno. 
6. Partner se prezentuje v areálu fakulty v rámci dohodnutých podmínek. 

 


