
T VYSOKÉ UČENÍ FAKULTA 
TECHNICKÉ STROJNÍHO 
V BRNE INŽENÝRSTVÍ I 

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI A PROVÁDÉNÍ 
SMLUVNÍHO VÝZKUMU 

í. VUT: 30153/2017/00 

uzavŕená podlé § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znení pozdejších predpisu 

1. Sniluvní strany 

Vysoké učení technické v Brne 
se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, Česká republika 
pro pracovišté: Fakulta strojního inženýrství, 
se sídlem: Technická 2896/2, 616 69 Brno, ČR (kontaktní adresa) 
IČ: 00216305 
DIČ: CZ00216305 
zn'zeno podlé zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, nezapisuje se do OR 
zastoupeno: doc. Ing. Jaroslavem Katolíckym, Ph.D., dékanem fakulty 

dálcjen „VUT" 

a 

se sídlem: 
pro pracovišté: 
se sídlem: 
IČ: 
DIČ: 
zastoupena: 
osoba pro včená 
jednaní: 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Študentská 2, 911 50 Trenčín, Slovenská republika 
Fakulta špeciálnej techniky 
Pri parku 19, 911 06 Trenčín, SR (kontaktní adresa) 
31118259 
2021376368 

doc. Ing. Jozefem Habánikcm, PhD., rektorem TnUAD 

doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc , dekan fakulty 
dálejen „TnUAD". 

Nositelem všech práv a povinností vyplývajících z leto smlouvy pro VUT je součást verejné 
vysoké školy jednajíci' jménem VUT na základe ustanovení § 24 zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách v platném znení a v souladu s čl. 43 Štatútu VUT, tzn. Fakulta strojního 
inženýrství VUT. Dekan fakulty zastupuje VUT na základe zákonného zmocnení vyplývajícího 
z § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znení a v rámci jemu 
svéfených právomocí rozhodnutím rektora. 

2. Definice nekterýď pojmu 

Smluvním výzkumem se rozumí poskytovaní služeb s vyšší pridanou hodnotou na smluvním 
základe, kdy TnUAD na základe dílčí provádécí smlouvy závažne objednáva a určuje 
podrobnejší podmínky služby, a následné odebírá službu poskytovanou VUT, který za 
poskytnutí služby obdrží od TnUAD pfiméŕenou úplatu. 
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Rámcovou smlouvou se rozumí tato smlouva, která rámcové upravuje práva a povinnosti 
Smluvních strán pri vzájemné spolupráci a realizaci smluvního výzkumu. 

Dílčí provádčcí smlouvou se rozumí smluvní základ pro poskytnutí dílčího plnení 
konkretizovaného v jednotlivé objednávce TnUAD. Dílčí provádécí smlouva vznikne a bude 
pro obe Smluvní strany závažná v okamžiku, kdy bude TnUAD doručeno potvrzení 
objednávky VUT. V prípade rozporu nebo nesrovnalostí mezi znením rámcové smlouvy a 
provádécí dílčí smlouvy má pŕednost rámcová smlouva. Toto pravidlo se neuplatní pro bod 
6.3 této rámcové smlouvy. 

Pŕiméŕcnou úplatou se rozumí tržní cena za poskytnutou službu, a pokud tržní cena 
neexistuje, tak cena za službu, která zahrnuje plné náklady a pŕiméŕený zisk. 

3. Účel rámcové smlouvy 

Účelem rámcové smlouvy je vymezení oblastí a forem spolupráce v oblasti vzdelávaní, 
výzkumu a vývoje, a s ohledem na tuto plánovanou dlouhodobou spolupráci rámcová úprava 
vzájemných práv a povinnosti Smluvních strán pri provádéní smluvního výzkumu, a to za 
účelem zajišténí všestranného trvalého rozvoje a prosperity, společného zájmu podílet se na 
obecném prospechu aktivní účastí na védeckovýzkumných činnostech, inovačních procesech 
a rozvoji včdních oboru v rámci své púsobnosti. 

3.1 Oblasti spolupráce 

Smluvní strany se zavazují spolupracovat zejména v techto oblastech: 
zkoušky ŕezivosti, 
zkoušky obrobitelnosti, 
mčŕení silového zatížení pfi obrábéní, 
méŕení opotrebení rezných nástroju, 
méŕení integrity povrchu. 

3.2 Formy spolupráce 

Formy spolupráce búdou vycházet zpŕímčho kontaktu odborníkú a pracovních týmu 
Smluvních strán v souvislosti s charakterem jednotlivých zadaní a společné 
védeckovýzkumné práce. Jde zejména o tyto formy spolupráce: 

smluvní výzkum, tj. poskytovaní služeb TnUAD na základe provádéčích dílčích 
smluv, 
spolupráce na společných projektech v oblasti výzkumu a vývoje pri obrábéní 
materiálu, používaných ve strojírenství, 
publikovaní odborných článku ve vedeckých časopisech. 

Učast ve společných pracovních týmech nemá vliv na stávaj ící pracovnoprávni vztahy 
odborníkú, pokud nebude v individuálních pŕípadech dohodnuto jinak. 

3.3 Výzkumný zámer a jeho cíle 

Tato spolupráce je zamčŕena na aplikovaný výzkum obrábéní materiálu, které sc používají ve 
strojírenství. Mj. búdou provádeny zkoušky ŕezivosti rezných nástroju a zkoušky 
obrobitelnosti materiálu. 
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4. Záväzky Smluvních strán 

4.1 TnUAD se zaväzuje: 

v rámci smluvního výzkumu zadávat VUT prostŕednictvím individuálních písemných 
objednávek jednotlivé požadavky na poskytnutí služeb a za poskytnutí téchto služeb 
uhradit VUT pŕiméŕenou úplatu, 

spolupracovat na společných projektcch v oblasti výzkumu a vývoje, 

- podporoval transfer nových poznatku v oborech společného zájmu do prúmyslové 
praxe, 

umožnit svým zaméstnancúm výkon činnosti, recenzentú bakalárskych, diplomových 
a disertačních prací, činnosti členu odborných nebo poradních orgánu fakulty. 

4.2 VUT se zaväzuje: 

- na základe dílčích provádecích smluv poskytovat TnUAD požadované služby v rámci 
smluvního výzkumu, 

- podlé možností vytvoŕit podmínky svým akademickým a védeckovýzkumným 
pracovníkúm pro aktivní účast pri ŕešení technických úkolu 

spolupracovat na společných projektcch v oblasti výzkumu a vývoje, 

podporovat transfer nových poznatku v oborech společného zájmu do prúmyslové 
praxe. 

4.3 Smluvní strany se zavazují postupovat pri realizaci činností vymezených rámcovou 
smlouvou v souladu se zájmy druhé Smluvní strany a poskytnout druhé strane veškerou 
součinnost nezbytnou k úspešné realizaci predmetu rámcové smlouvy. 

5. Uzavžrání dílčích provádecích smluv 

5.1 VUT bude TnUAD poskytovat služby v rámci smluvního výzkumu pouze na základe 
provádecích dílčích smluv. Dílčí provádécí smlouvy búdou uzavírány vždy na príslušné 
dílčí plnení na základe samostatné objednávky TnUAD, vystavené za podmínek 
rámcové smlouvy. VUT je povinen potvrdit objednávku TnUAD do deseti (10) 
kalcndáŕních dnu ode dne odeslání objednávky. 

5.2 VUT si vyhrazuje právo individuálni objednávku odmítnout pokud: 

a) nesouhlasí s podmínkami stanovenými TnUAD v objednávce; 

b) usoudí, že není schopen požadovanou službu poskytnout v odpovídajícím rozsahu 
nebo kvalite; 

c) vyskytnou se jiné dúvody hodné zvláštního zretele. 

5.3 Za písemnou objednávku nebo potvrzení objednávky se považuje i písemnost dle bodu 
5.4 a/nebo 5.5 zaslaná e-mailem. Mlčení nebo nečinnost samy o sobe neznamenají 
pŕijetí návrhu a nelze tak realizovat dílčí plnení. Potvrzení objednávky obsahující 
modifikované podmínky plnení je platné výhradné tehdy, pokud s ním TnUAD ve lhúté 
deseti (10) kalendáŕních dnu vyjadrí souhlas. 

5.4 Minimálni náležitosti objednávky jsou: 
a) identifikace TnUAD, 
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b) dátum a místo objednávky, 
c) identifikační číslo objednávky ve tvaru poradové číslo/mésíc/rok, 
d) jednoznačný odkaz na tuto Rámcovou smlouvu (napr. č. VUT), 
c) specifikace dílčího zadaní - požadavck na službu, podrobnejší zadaní muže být 

samostatnou prílohou objednávky, 
í) lhútu pro plnení, 
g) návrh pŕimeŕené úplaty za požadovanou službu, 
h) podpis oprávnené osoby. 

5.5 Minimálni náležitosti potvrzení objednávky jsou: 
a) identifikace VUT, 
b) dátum a místo potvrzení objednávky, 
c) identifikační číslo objednávky, 
d) specifikace dílčího zadaní, 
e) jednoznačný odkaz na tuto Rámcovou smlouvu (napr. č. VUT), 
f) výslovný souhlas s výši navrhované úplaty, 
g) podpis oprávnené osoby. 

5.6 Vhodný vzor objednávky a potvrzení objednávky obsahuje príloha č. 1 rámcové 
smlouvy. 

5.7 Osoby oprávnené uzavírat za Smluvní strany dílčí provádécí smlouvy jsou: 

Za VUT: 

Jméno: Ing. Petr Tesaf 

Funkce: tajemník fakulty 

Adresa: Technická 2896/2, 616 69 Brno 

e-mail: tesar@fme.vutbr.cz 

Tel.:+420 541143315 

Kontaktní osoby: 

Ing. Aleš Jaroš, Ph.D. 

e-mail: jaros.a@fme.vutbr.cz 

Tel.:+420 54114 2404 

a 

doc. Ing. Josef Scdlák, Ph.D. 

e-mail: scdlak@fme.vutbr.cz 

Tel.: +420 54114 2408 

Za TnUAD: 

Jméno doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

Funkce: rektor TnUAD 

Adresa: Študentská 2, 911 50 Trenčín 

E-mail: rektor@tnuni.sk 

Tel.: 032/7400 101 

Kontaktní osoby: 

doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc. 

e-mail: viliam.cibulka@tnuni.sk 

Tel.: +421 327400 200 

a 

Ing. Igor Barényi, PhD. 

e-mail: igor.barenyi@tnuni.sk 

Tel.:+421 327400 210 

6. Podinínkv využití výsledku smluvniho vyzkumu 

6.1 V prípade, že v rámci plnení rámcové smlouvy vznikne výsledek védeckovýzkumné 
činnosti naplňující znaky autorského díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský 
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zákon, ve znení pozdéjších predpisu (dále jen „autorský zákon") nebo časti databáze dle 
§ 88 autorského zákona, udéluje VUT v souladu s ustanovením § 2358 a násl. 
občanského zákoníku TnUAD licenci k užití takového díla. Smluvní strany se dohodly, 
že licence je poskytovaná ke všem zpúsobúm užití jako časové neomezená a 
nevýhradní. 

6.2 Smluvní strany výslovné sjednávají, že licence se poskytuje bezúplatné v souladu 
s ustanovením § 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku, a to rovnéž z dúvodu, že 
úhradou pŕiméŕené úplaty za požadovanou službu jsou veškeré finanční nároky 
smluvní ch strán vyrovnaný. 

6.3 Pokud se Smluvní strany dohodnou, ochrana práv k duševnímu vlastnictví výsledku 
vedeckovýzkumné činnosti, získaných v rámci plnení rámcové smlouvy, múze být 
v každém individuálním prípade upravená odchylné od výše uvedených ustanovení 
bodu 6.1 a 6.2 v samostatné smlouvé. 

6.4 TnUAD bere na vedomí, že VUT je jako pŕíjemce podpory z Národního programu 
udržitelnosti vázán pravidly poskytovatele podpory a současné pravidly stanovenými 
zákonem č. 130/2002 Sb., o podpore výzkumu a vývoje z verejných prostŕedkú a o 
zméné néktcrých souvisejících zákonu ve znení pozdéjších predpisu. 

7. Plátenní podmínky 

7.1 Cenu uhradí TnUAD na základe daňového dokladu (faktúry) vystaveného VUT. Faktúra 
je splatná do 14 dnu od jejího vystavení. Dnem zdanitelného plnení se rozumí den 
predaní predmetu plnení. 

7.2 Za uhrazení faktúry je považováno pŕipsání príslušné částky na účet VUT č. 19-
5121640277/0100 vedený u Komerční banky, a.s. 

7.3 V prípade prodlení TnUAD s úhradou ceny nebo její časti, je TnUAD povinen zaplatit 
0,05% úrok z prodlení z dlužné částky za každý (i započatý) den prodlení. 

8. Trvaní rámcové smlouvy 

8.1 Rámcová smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je koncipovaná jako dlouhodobá. 
Smluvní strany prohlašují, že vzhledem k rozsahu pŕepokládaných společných aktivit je 
možné k naplnení účelu Rámcové smlouvy uzavírat obchodní, provádécí, aj. smlouvy. 

8.2 TnUAD je oprávnén vedie zákonem stanovených prípadu od této rámcové smlouvy 
odstoupit v prípade, že: 

a) VUT je v prodlení delší než 30 dní s dodaním predmetu plnení dle jakékoliv dílčí 
provádecí smlouvy, nebo 

b) VUT výslovné odmítne potvrdit objednávku učinenou v souladu s podmínkami této 
rámcové smlouvy nebo je s potvrzením takové objednávky v prodlení delším než 30 
dní a nejde o situaci popsanou v bodu 5.2 rámcové smlouvy. 

8.3 VUT je oprávnén vedie zákonem stanovených prípadu od rámcové smlouvy odstoupit 
v prípade, že: 

a) TnUAD je v prodlení s úhradou svých splatných penéžitých záväzku dle rámcové 
smlouvy více než 30 dní nebo 
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b) TnUAD poruší povinnost vyplývající z 51. 6 rámcové smlouvy. 

8.4 Odstoupení od rámcové smlouvy dlc jejích článku 8.2 nebo 8.38.2 je účinné okamžikem 
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní strane. 

8.5 Rámcovou smlouvu lzc ukončit rovnéž dohodou Smluvních strán nebo výpovedí i bez 
udaní dôvodu. Výpovední lhúta je v téchto pfípadech tŕímésíční a začína béžet od 
prvého dne mésíce nasleduj ícího po mésíci, ve kterém byla prokazatelné doručená druhé 
smluvní strane. 

8.6 Výpoveď rámcové smlouvy nemá vliv na povinnost splnit záväzky z platné vzniklých 
dílčích provádécích smluv. 

9. Ostatní ujednání 

9.1 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva a právni vztahy neupravené touto smlouvou 
se ŕídí výhradné príslušnými právními predpisy České republiky, zejména príslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku ve znení pozdéjších predpisu. 

9.2 Rámcovou smlouvu lze ménit nebo doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky 
podepsanými obéma smluvními stranami. 

9.3 Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této rámcové 
smlouvy neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních 
ujednání. V prípade, že by jakékoli ujednání rámcové smlouvy mélo pozbýt platnosti 
a/nebo účinnosti, zavazují se tímto Smluvní strany zahájit jednaní a v co možná 
nejkratším termínu se dohodnout na pŕijatelném zpúsobu provedení zámeru obsažených 
v takovém ujednání, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbylo. 

9.4 Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávnených zástupcu obou smluvních strán. 

9.5 Tato smlouva bude uverejnená prostŕednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti nekterých smluv, uverejňovaní téchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znení. Smluvní strany se 
dohodly, že uverejnení v registru smluv (ISRS) včelné uvedení metadat provede VUT. 
V prípade, že tato smlouva nebo jej í pozdéjší dodatky búdou obsahovat údaje vztahující 
sc k TnUAD nebo jeho činnosti, které se v souladu se zákonem o registru smluv 
nezvefejňují, pŕíp. jdc o informace určené k anonymizaci (zejména údaje, které jsou 
pŕedmétem obchodního tajemství, citlivé údaje, utajované informace atd.) je TnUAD 
povinen nejpozdčji v den podpisu této smlouvy pŕíp. jejího pozdéjšího dodatku 
upozornit VUT na tuto skutečnost a jednoznačné označit tyto údaje zpúsobem, který 
umožní VUT i pfedejít jej ich neoprávnenému zverejnení napr. j ej ich zncčilelnéním 
nebo jiným vhodným zpúsobem dle uvážení VUT. Pokud TnUAD tuto povinnost 
nedodrží, neodpovídá VUT za jakoukoli ujmu nebo škodu, která TnUAD nebo tretí 
osobč takovýmto zverejnením vznikne. 

9.6 Veškeré spory vzniklé z právních vztahú založených rámcovou smlouvou i z pozdéji 
uzavfených smluv provádécích, búdou prednostné fešeny vzájemným jednaním 
a dohodou. V prípade ŕešení sporú soudní cestou se smluvní strany dohodly, že místné a 
vecné príslušným soudem bude podlé povahy veci Mestský soud v Brne resp. Krajský 
soud v Brne v České republice. 

9.7 Rámcová smlouva je vyhotovená ve 4 (čtyŕech) stejnopisech, z nichž VUT obdrží 2 
(dvé) a TnUAD 2 (dve) vyhotovení. 
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9.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu pred jejím podpisem pŕečetly, že byla 

uzavfena po ŕádném uvážení, svobodné a vážnč, určite a srozumitelné, nikoli v tisni za 
nápadné nevýhodných podmínek, s jejím obsahem bezvýhradné souhlasí a na dúkaz 
toho pripojuj í podpisy svých oprávnených zástupcu. 

Prílohy: Príloha č. 1 - Vzor objednávky a potvrzení objednávky 

V Brne dne V Trenčíne dne 

doc. Ing. Jaroslav Katolícky^ Ph.D. 
dekan fakulty 

doc/Ing. Jozef Habánik, PhD. 
rektor TnUAD 
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Objedná tel: 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta špeciálnej techniky 

Pri parku 19, 911 06 Trenčín, SR 

IČ/DIČ: 31118259/2021376368 

V dne 

Objednávka č. / / 20IX 

Na základe čl. 5 rámcové smlouvy č. 30153/2017/00 (č. Dodavatele) o spolupráci a provádení 

smluvního výzkumu tímto objednávame dle niže uvedených špecifík: / 

v rozsahu a podrobnostech uvedených v pŕíloze této objednávky. 

Termín plnení nejpozdéji do . 

Úplata za toto dílčí plnení činí ,- Kč bez DPH. 

Za Objednatele 

Príloha č. 1 - Vzor objednávky a potvrzení objednávky 



Vysoké učení technické v Brné 

Antonínská 548/1, 601 90 Brno 

Pracovišté: 

Fakulta strojního inženýrství 

Technická 2896/2, 616 69 Brno 

IČ/DIČ: 00216305/CZ00216305 

Potvrzení objednávky č. / / 20IX 

V souladu s 51. 5 rámcové smlouvy č. 30153/2017/00 (č. Dodavatele) o spolupráci a provádéní 

smluvního výzkumu tímto potvrzuji Vaši objednávku na . S výši úplaty 

za toto dílčí plnení souhlasímc. 

Za Dodavatele 

Príloha č. 1 - Vzor objednávky a potvrzení objednávky 


