
FTK UP v Olomouci , smlouva s externím lektorem 

Smlouva s externím lektorem 

Článek 1 
Smluvní strany 

Objednatel: 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Veřejná vysoká škola - režim existence dle zákona č. 111 /1998 Sb. , o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) , 
ve znění pozdějších předpisů 
Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 4 7 Olomouc 
IČ: 61989592 
DIČ: CZ61989592 
Součást UP: Fakulta tělesné kultury 
Zastoupená: Mgr. Michal Šafář , Ph.D., děkan 
Osoba oprávněna jednat ve věcech realizace této smlouvy: 
Kontaktní adresa: FTK UP , třída Míru 11 7, 771 11 Olomouc 
(dále jen „objednatel") 

a 

Zhotovitel - lektor: 
Mgr. Lukáš Ondra 
držitel licence číslo ...... na činnost Instruktor fitness 
Adresa I Sídlo (**v případě různých adres napište obě): 

IČ: 04914309 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „zhotovi tel") 

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. , 
občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník") tuto smlouvu (dále jen 
„smlouva "): 

Článek 2 
Povinnosti zhotovitele - lektora a způsob plnění 

Zhotovitel - lektor se zavazuje, že pro objednatele provede: 

1. Přípravu a provedení přednášek , seminářů , cvičení , ověřování znalostí 
a dovedností účastníků , poskytování konzultací a činností s tím spojených. 

2. Přípravu a dodání odpovídajících studijních a učebních textů , metodických 
návodů a pomůcek. 

3. Odborné zajištění výuky a s tím souvisejících praktických ukázek, náslechů , 

praxí apod. 
4. Provedení výuky účastníků na základě předem dohodnutých termínů 

a v místech upřesněných objednatelem, především v objektech ve správě 

objednatele. 

strana 1 (celkem 3) 



FTK UP v Olomouci , smlouva s externím lektorem 

5. Dodání výukových materiálů nejméně 1 O dnů před konáním konkrétní výuky. 
Tyto materiály budou zpřístupněny prostřednictvím edukačních informačních 
a e-learningových systémů UP jako je např. LMS Unifor, EDIS, Courseware. 

6. Počet výukových hodin, který vychází z obsahu a rozsahu jednotlivých 
vzdělávacích programů, bude před výukou upřesněn objednatelem. 

Článek 3 
Odměna zhotovitele - lektora a platební podmínky 

1. Cena za jednu výukovou jednotku (45 minut čistého času) činí 300,- Kč, 

za zkoušení 150,- Kč za jednu výukovou jednotku. V této ceně je zahrnuta 
příprava na seminář, přednášku , konzultaci, včetně zpracování studijních 
materiálů. Na zkoušení 1 studenta je vymezen čas 15 minut. 

2. Zhotovitel předloží podklady pro fakturaci nejpozději do konce měsíce, 

ve kterém výuka proběhla. 
3. Objednatel uhradí faktury nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich doručení 

na bankovní účet zhotovitele. 

Článek 4 
Platnost smlouvy a trvání smlouvy 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 9. 2019. 
3. Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze písemnými datovanými vzestupně 

číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. 
4. Platnost smlouvy končí: 

a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána, 
b) písemnou dohodou obou smluvních stran, 
c) uplynutím výpovědní lhůty , která činí pro obě strany 2 měsíce a počíná běžet 

od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní 
straně. 

d) okamžitým ukončením smlouvy při naplnění ustanovení Článku 5 této smlouvy. 

Článek 5 
Obecná ustanovení 

1. Smluvní strany konstatují, že jejich společným zájmem je vysoká kvalita 
poskytovaných služeb na základě odborné garance a akreditace, a to včetně 

zabezpečení materiálových podmínek. 
2. Pro naplnění výše uvedených odstavců je zhotovitel i objednatel oprávněn 

spolupracovat s jinými vzdělávacími a poradenskými institucemi. 
3. V případech nejasností ve výkladu výše uvedených ustanovení jsou obě smluvní 

strany povinny před jakoukoliv akcí, ohrožující zájem jedné z nich, konzultovat 
a dohodnout optimální postup s oprávněným zástupcem. 

4. Porušení výše uvedených ustanovení je důvodem k okamžitému ukončení této 
smlouvy a popřípadě též ukončení celkové spolupráce mezi zhotovitelem 
a objednatelem. Tímto není dotčena možnost uplatnění nároku na vzniklou škodu. 
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Článek 6 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s povahou originálu, z nichž 
zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení. 

2. Právní vztahy v této smlouvě výslovně neupravené se řídí platným občanským 
zákoníkem a dalšími právními předpisy ČR. 

3. Smluvní strany prohlašují , že tuto smlouvu sjednaly a podepsaly jako projev 
své pravé , vážné a svobodné vůle , nikoli v tísni, pod nátlakem či za nápadně 
nevýhodných podmínek. Prohlašují , že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
osobně a doslovně přečetly , této plně porozuměly , jakož i právům 
a povinnostem z této pro ně plynoucím. Na důkaz toho připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně případných příloh a 
dodatků podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb. , o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) , v aktuálním znění. 

V Olomouci dne 

bj ednatele: 
r. Michal Šafář, Ph.D. 

1 4 -08- 2019 
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Za zhotovitel .  Mgr.




