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uzavře i nížeuvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O SPOLUPRACI

smluvní strany považují studentské dktivity zo nedílnau a nepastradatelnÓu saučč1stživata akddemické
obce' vzhledem ktomu. že studentský fand byl založen již v roce 1990, ad té daby na Íoku]tě aktivně
půsabía svedením Íakulty dlauhodobě spoluprdcuje nú rozvoji především sťudentskéha okodemickéha
živaťaa ochrany dkodemických svrbÓd' pÓvožují smluvní strany za dů]ežjtéuprúvit no nósledující pětileté
abdobí hlavní ob1asti ýzájemné spo]upróce'

1'
2'

Č|.1
Předmět smIouvy
Tato smIouva upravuje paÍametry V?ájemné spo upráce faku|ty á studentského fondu na období
od 1. 10.2012 do 30.9.2017.
studentský fond je občanskésdružení,jehož činnost je dIe stanoV studentského fondu zaměřena
na podporu akédemického životá na faku|tě (stano!ry studentského fondu V příloze

1 smIouvy)'

Č1'2

1'

Prostory pro činnost studentského fondu
Faku|ta poskytuje již od 15. 11' 1991 studentskému fondu pro jeho činnost prostory Včetně
dodáVky e ektrické energie, tep|a á Likvidace běžného domoVního odpadu a bude je poskytovat i
dá|e po dobu trvánítéto sm ouvy' Úk|id po5kytnutých prosior zajišťuj€ studentský fond na Viástní

nákady' studentský fond a jeho náVštěVníci mohou V souvis|osti poskytnutými pÍostory
přiměřeně VyužíVat sociá nízařízenía spo|ečnéprostory hIaVní budoW'

2.
3'
4'
5'

6'
7'

8'
9'

Fakuia můžeposkYtnout prostory ] pro konání dašíchakcí pořádaných studentskÝm fondem,
Vždy na zékadě písemné žádosti studentského fondu a násedné dohody s děkanem nebo
tajemníkern fakuity'

studentský fond není opráVněn VYužíVat poskYtnUté prostorY pro podnikate skoU an] ]inoU
Výdě|ečnou č]nnost' Vpřípadě, že by studentský fond chtě VyužíVat prostory faku]ty za tímto
účeem, mu5ío tom s fáku|tou uzavřít samostatnou smIouVu pro každý takový případ.
studentský fond není opráVněn přenechat poskYtnuté prostory třetí straně'
studentský fond je povinen dodržovat pořádek V užíVanýchprostorách, VyužitíposkYtnutÝch
p|ostor.je možnéVrámci provozní dobY budovy' Pokud bude chtít Studertský fond využít
poskYtnutý prostor i Ínimo provozní dobu budovy, je pov]nen Vždy takovou skutečnost nah ásit
pIFoFn \p'áve obJe<tL.e9p ré Ví;tr'ci'
studentský fond je odpovědný zá případné škodyVzniké V souvisIosti s užíVénímposkytnUtých
prostor způsobené jak jeho č|eny, tak i náVštěVníky, V případě Vzniku škod se studentský fond
zavazuje je uhréd]t'

Při VyužíVáníprostor jsou studentský fond, jeho néVštěVnícia účástnícijím pořádaných akcí
povinni dodržovat pravid|a Vztahující se k provozu fakutních objektů včetně ochranY zdraví,
bezpečnosti a požární ochrany, jakož ipokynů opráVněnÝch zaměstnanců faku|ty, zV áště
ostrahy, spráVy budoV a Vedení faku|ty, k zajištění pořádku a bezpečnosii'
studentský ford je povinen V případě potřeby zpřístupnit užíVanéprostory pracovníkům faku ty
za účeemkontroy stavu prostor, pravideIných revizí, ]nventarjZace, řešení havarijních situací
atp.
Faku|ta neodpovídá za ztrátu nebo poškozenízás]|ek doÍučovaných studentskérnu fondu, ktelé
by|y předány do podateIny faku ty'

10' Faku|ta rovněž neodpovídá za zirátu nebo poškozerí majetku studentského fondu či jeho
návštěVňíkůVneseného do poskytnutých pÍostor'

11' Faku|ta je opráVněna poskytnout studentskéÍnu fondu jiné prostorY než ty, které ]sou V Už'Vání
studeniského fondu Vokamžiku podpisu této 5mouvy, a to V kvaIitě a kvant]tě přiměřene
posání a fungování studentského fondu a dosavadnímu stavu' studentský fond je povjnen
takové rozhodnutí faku|ty respektovat'

12' studentský fond je povinen respektovat rozhodnUtí iaku|ty o rekonstÍUkcijím užíVanýchprostor
a s ním spojené př]dě eníj]ných prostor pro jeho č]nnost, a to V kvaLitě a kvantitě př]měřené jeho

po5;í d Íungován J do9avédninu stav-'

t.

Č|.3
Webové stíánky studentského fondu
Fakulta umožrípo dobu trvání této sm|ouvy studeniskému fordU Umístit jeho Webovou
prezentaci na webové adrese faku|ty' studentskÝ fond zajistí, aby obsah Webových strárek nebYL

eticky záVadný a abY při publikováníjakýchkoli materiá|ů na těchto Webových stÍánkách reby|a
porušena autor5ká práva'
2.

spráVu Webových stránek vykonáV; studentský fond na své nák]adY' V ob|astech, koe ]e to
nezbytné, postupuje při spráVě WebovÝch strének pod]e pokynů a standardů Laboratoře
Výpočetnítechniky FF UK'
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3'

studentskÝ fond uhradífaku|tě škody ?působené porušením uvedených pravide|'

Č|.4

1'

2'

spoIečně reaIizované akce
Faku|ta a studentský fond se zavazují spolupracovat při organizaci či společném pořádání a
reaIizac] ku|turních a spo|ečen5kých akcí' FakuIta a studeniský fond uzavřou pro každý jednot|iVý
případ jednorázoVý dodatek ktéto smIouvě, příp' samostatnou sm ouVu/ kde budou stanoveny
podmínky spo|Upráce, Včétněrozpočtu'
Faku|ta a studentský fond budou spo upracovat na každoročnípřípravě a rea|izaci faku|tního
pIesu' Faku|ta zajistí a uhradí prorájem odpovídajícíchprostor pro konání p esu, a to na zák adě

předchozí dohody o Výběru prostor se studentským fondem' Faku|ta můžepřípadně uhradit

i

dalšínékadY souVisející s organizací p|esu (např' nák]ady na Vystupujícíumě|ce apod.)'
studentský fond zaj]stí propagaci a prodej Vstupenek' Z Výtěžku prodeje Vstupenek bude
studentský fond financovat da|šínáklady přípravu a rea|izaci pesu, Včetně 30% nepřímých
nák|adů1 2 ce|kové částky'

et. s

1'
2'
3'
4'
5'

zánik smIouvY
sm ouva zaniká up ynutím doby, na kterou by|a uzavřena'
srn ouva zaniká 2ánikeÍn jedné ze smIuVnic|r stran'
5m ouva zaniká Vzéjemnou písemnou dohodou sm]uVních stran.

smouva můžebÝt jednostranně Vypovězena také V případě porušení sm|uvních ujednání'
Výpovědní ]hůta V takovém případě činíjeden měsíc' Lhůia se počítáod prVnÍho dne
ka endářního měsíce ná5ledujícího po měsícÍ,V němž by a Výpověd, doručena protistrané'

smuvní stranY se dohody na tom, že Vpi|padě Vzajemne ipoko]enosti 5espoUprací otevřou
nejpozději tři měsíce před ukončeníÍntéto sm|ouvy jednánío jejím prodIoužení'

1'
2'

Č|.6
Doručovánípísemností
Pí5emnosti se doručujína ná5|edujícíadresy:

a'
b'

Faku|ta: Děkan FiIozofické fakU tY UK, Nám' ]' PaIacha 2, 116 38 Praha 1,

studentský fond: studentský fond, Nám' J. PaIacha 2, 116 38 Praha 1'
V pochybnostech se má píseÍnnost za doručenou pátý den po předání držiteIi poštovní |icence k
přepráVě'

Č|'7
ustanovení o dosávadních vztazích

' Nepřímýnri nák|ady se V sou|ádU s běžnou praxí rozumí nák|ady, kteÍéne ze přínro přlřadit k pořádáníples!, nýbrž
je nuiné je započíst procentnísazbou. Nepřímými nák adyj,ou .ejména mzdy reŽijnÍch pÍacovníků,eneígie,
teL€komun]kační sIužby atp'
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Touto smIouvoU se upřesňují podmínky poskytnutí fakUtních prosiol studentskému fondu na
zák|adě dokumentu ze dne 15' 11' 1991' Doba, na kterou se pÍostory poskytují, se sjednocuje
s obdobím p|atnostitéto 5mIouvy'

Tato sm|ouva navazuje na Veškerá dříVějšíujednání mezi faku|tou a studentským fondem o
spoIupráci a poskytnutífaku|tních prostor k UžíVánístudentskémufondu a zároveň tato ujednání
nahrazuje.
er. 8

1'

2'
3'
4'
5'
6.

závěrečná ustanovení

Tato srn|ouva je uzavřena pod'e s 51 zákona č' 40/7964 sb', občanský Zákoník, Ve znění
pozdějších předpisů.
Tato smIouva Vstupuje v p|atnost a nabýVá účinnostidnem jejího podpisu.
Tato sm ouva se uzavíÍá na dobu určitou a to ode dne podpisu sm|ouvy do 30' 9' 2017'

Tato sm|ouva můžebýt měněna pouze formou písemných, vzestupně čís|ovanýchdodatků
podep\al y' h obFmě .nILv ] ni stré1ami'
Tato sÍn|ouva je Vyhotovena Ve dvou stejnopisech s platností o.iginá|u, z nichž každá ze
)mIuVn Lh st'én obdržijede1 stej1opis'

sm|uvní strany proh|ašují, že tato sm|ouva VyjadřUje jejich pravou, svobodnou a VážnoL]
V tísni za nápadně nevýhodných podmíne|, ě zavazují
jejímu
pInění,
se k
na důkaz čehožpřipojují níže5Vé podpisy'

vů|i a že neuzavírají tuto sm|ouvu

V Praze dne

Doc. PhDr' lýichal
za Íaku|tu

Ph,D,

David Pavlorek
za studentský fond

PJlbhL!: Kapie regisťrovaných stdnav studentského Írndu oktuólních

stránka 4 z 4

W^:/t4

ke dni padpisu smlouvy'

