
SMLOUVA O DÍLO Č. 2600004660 

Univerzita Palackého 

v Olomouci 

uzavřená podle ustanovení§ 2586 a násl. a§ 2631 a násl. zákona čís. 89/2012 Sb. občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „občanský zákoník") 

mezi smluvními stranami 

02 Czech Republic a.s. 
IČO: 60193336, DIČ: CZ 60193336 
se sídlem: Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 
sp. zn. B 2322 vedená u Městského soudu v Praze 
zastoupenou  na 
základě pověření 
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy: 

tel.:
jako objednatelem (dále jen „02", ,,společnost 02" nebo „Objednatel") 

na straně jedné 

a 

Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola v režimu existence dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách) 
IČO: 61989592 
DIČ: CZ61989592 
Součást: Pedagogická fakulta 
se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 
kontaktní adresa: Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc 
zastoupenou: prof. PaedDr. Libuší Ludíkovou, CSc., děkankou Pedagogické fakulty UP 
bankovní spojení
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy: 

vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty 
tel.:
jako zhotovitelem (dále jen ,,PdF UP" nebo „Zhotovitel") 

na straně druhé 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „smluvní strany" nebo jednotlivě jako „smluvní 
strana") 

takto: 
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Preambule 
Dle ust. § 1 písm. a), e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVŠ") vysoké školy jako 
nejvyšší článek vzdělávací soustavy jsou vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí 
činnosti a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti 
a spolupráce v rámci společenské relevance. Dále dle ust. § 20 ZVŠ v doplňkové činnosti veřejná 
vysoká škola vykonává za úplatu mimo jiné činnosti navazující na její vzdělávací a výzkumnou 
činnost. 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

(1) Společnost 02 požaduje po Zhotovovateli, konkrétně aktivitu realizuje Centrum prevence 
rizikové virtuální komunikace (E-Bezpečí), které je nedHnou součástí PdF UP v Olomouci, 
provedení smluvního výzkumu (dále také jen „výzkům"), který bude prováděn pomocí 
analyzování aktuálního stavu rizikových faktorů vázaných na oblasti popsané v článku II. 

(2) PdF UP má zájem výzkum pro Objednatele provést. Smluvním výzkumem se pro účely této 
smlouvy rozumí ucelený proces provedený v místě, čase a způsobem stanoveným touto 
smlouvou a vyhotovení výstupů výzkumu uvedených v čl. II. odst. 2 této smlouvy. 

(3) Cílem objednatele je využít poznatků získaných výzkumem k prohloubení a inovaci teoreticko
empirické základny vědění v oblastech definovaných v článku II. 

(4) S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících podmínkách této 
smlouvy o rulo (dále jen ,,smlouva"): Objednatelem tohoto výzkumu je 02 Czech Republic a.s., 
která si výzkum objednává s vědomím, že výsledky výzkumu uvedené níže v čl. II. odst. 2 této 
smlouvy budou mít povahu díla na objednávku dle zákona č. 121/2000, Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ,,AZ"). 

(5) Zhotovitel prohlašuje, že disponuje lidskými zdroji s odpovídající erudicí k realizaci 
stanoveného záměru a je schopen řídit výzkum zabývající se danou problematikou 
na odpovídající odborné úrovni a v důsledku toho vytvořit požadované výstupy výzkumu 
uvedené níže v čl. II. odst. 2 této smlouvy. 

(6) V případě, kdy nebude možné zajistit vypracování určitého výstupu výzkumu či zajištění dalších 
činností přímo Zhotovitelem, je Zhotovitel oprávněn zajistit po předchozím souhlasu společnosti 
02, který nebude bezdůvodně odepřen ani zdržován, splnění takové povinnosti jinou osobou 
srovnatelné odborné kvalifikace. 

(1) 

Článek li. 
Předmět smlouvy 

Touto smlouvou se Zhotovitel za níže dohodnutých podmínek zavazuje pro Objednatele na svůj 
náklad a nebezpečí provést smluvní výzkum. Záměrem smluvních stran je realizovat smluvní 
výzkum, prostřednictvím kterého má Objednatel zájem realizovat výzkum v oblastech: 
Digitální technologie v prostředí české základní školy 

Výzkum je zaměřen na aktuální stav využívání digitálních technologií na českých základních školách. 
Cílem výzkumu bude identifikovat aktuální stav ve využívání digitálních technologií (moderních 
technických výukových prostředků, softwarových aplikací a služeb, školních informačních systémů, 
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otevřených vzdělávacích zdrojů, online kurzů MOOC apod.) pedagogy na českých základních školách. 

Dalším cílem výzkumu bude zachytit vztah pedagogů k digitálním technologiím a zjistit jejich 

osobnostní předpoklady (především hodnotové orientace a postoje) k využívání moderních 

technických výukových prostředků (tj. kdo je nadšenec, kdo je odpůrce ... ). Součástí bude také část 

orientovaná na bezpečné používání IT ve škole. 

(2) Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli tyto výstupy výzkumu: 

a) Minimálně dvě tiskové zprávy v rozsahu minimálně 2 normostran (předání v elektronické 

podobě na e-mail osoby oprávněné jednat za Objednatele ve věcech realizace smlouvy): 

i. první tisková zpráva bude obsahovat základní data z výzkumného zjištění, především 

celková data zahrnující nejdůležitější oblasti výzkumu (do konce měsíce srpna 2020), 

ii. druhá tisková zpráva bude orientována na ch1čí výzkumné oblasti ( do konce prosince 

2020). 

b) Souhrnnou výzkumnou zprávu 

i. Průběžná verze souhrnné výzkumné zprávy 

• bude shrnovat ch1čí výzkumná zjištění a její rozsah bude činit minimálně 

1 O normostran 

• bude nejpozději do 31. srpna. 2020 k dispozici ke stažení v online podobě 

(PDF) a link bude zaslán na e-mail osoby oprávněné jednat za Objednatele 

ve věcech realizace smlouvy. 

ii. Konečná souhrnná výzkumná zpráva 

• bude v rozsahu 20 nonnostran 

• bude nejpozději do 18. prosince 2020 k dispozici ke stažení v online podobě 

(PDF) a link bude zaslán na e-mail osoby oprávněné jednat za Objednatele 

ve věcech realizace smlouvy. 

• bude obsahovat úvod, metodologii, výsledky výzkumu, shrnutí, citace, 

kontakty. 

c) Minimálně tři mediální prezentace 

i. Autoři výzkumu budou aktivně participovat na prezentování výsledků zjištění 

v médiích - a to formou rozhovorů (např. pro veřejnoprávní média), komentářů 

a citací k ch1čím i celkovým výsledkům výzkumu. 

ii. Mediální prezentace budou probíhat po zveřejnění základních i pokročilých zjištění 

dle písm. a) bodů i. a ii. tohoto odstavce smlouvy. 

( dále společně jen jako·,,výstupy výzkumu" nebo „dílo"). 

(3) Objednatel se zavazuje ch1o převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu dle ust. čl. IV. této smlouvy. 

(4) Výstupy výzkumu se budou považovat za doručené okamžikem jejich předání osobě oprávněné 

jednat za Objednatele ve věcech realizace této sml9uvy uvedené v záhlaví této smlouvy dle 

odstavce 2 tohoto článku s�louvy. Za předání bude považováno doručení výstupů výzkumu 

okamžikem doručení do sféry Objednatele, na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou 

v záhlaví této smlouvy. 

(5) Zhotovitel prohlašuje, že zajistí, aby vykonával v okamžiku předání Objednateli svým jménem 

a na svůj účet majetková práva k ch1u a poskytuje tímto Objednateli oprávnění k výkonu práva 
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takové dílo užít všemi v té době známými způsoby užití zejm. za účelem jeho komerčního 
i nekomerčnťho využití, ke komunikaci veřejnosti, bez množstevního či územního omezení, 
tj. v rámci i mimo území ČR po dobu trvání právní ochrany majetkových práv k výstupům 
výzkumu, v původní, zpracované či jinak změněné podobě. Tato licence je udělena jako 
nevýhradní s tťm, že Zhotovitel je sám nadále oprávněn dílo užít, a to v rámci své hlavní 
i doplňkové činnosti, nicméně není oprávněn poskytnout oprávnění dílo užít žádné třetť osobě. 
Objednatel může oprávnění · tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 
Zhotovitel touto smlouvou uděluje výslovný souhlas s postoupenťm licence třetť osobě. 
Objednatel neni povinen licenci využít. 

(6) Zhotovitel odpovídá za původnost díla i za původnost všech jeho verzí. 

Článek ID. 
Období a způsob provádění výzkumu 

(1) Zhotovitel se zavazuje provádět výzkum v období od účinnosti smlouvy do 31. 12. 2020. 

(2) Výzkum bude prováděn a ch1o bude zhotoveno prostřednictvím softwaru Zhotovitele, a to bez 
nutnosti spolupráce s určitými subjekty testováni a bez použiti osobních a/nebo citlivých údajů 
ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a další relevantní české 
legislativy a legislativy Evropské unie. 

(3) Smluvní strany jsou povinny poskytnout si při plnění této smlouvy veškerou možnou 
součinnost tak, aby mohl být naplněn účel smlouvy a dodrženy termíny pro plnění. 

Článek Iv. 
Cena díla 

(1) Cena díla, tj. cena za provedení celého výzkumu, byla dohodou stran sjednána na částku 
200 000 Kč bez DPH. DPH bude účtována v zákonné výši. V ceně díla jsou zahrnuty všechny 
náklady Zhotovitele s vytvořením díla. 

(2) Cena díla bude uhrazena jednorázově. 

(3) Splatnost faktury je dohodou smluvních stran ujednána na 30 dnů ode dne doručení faktury 
poštou do sídla Objednatele. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den účinnosti 
této smlouvy. Pokud nebude daňový doklad vystavený dle požadavků uvedených v bodě 
4 tohoto článku smlouvy, má 02 právo tento doklad vrátit PdF UP k přepracováni. Lhůta 
splatnosti v takovém případě začne plynout od data dodání opraveného/nového dokladu. 

( 4) Faktura - náležitosti daňového dokladu. Pdf UP vystaví .fakturu obsahující povinné 
náležitosti daňového dokladu dle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v účinném znění ( dále jen „zákon o DPH"), minimálně musí obsahovat tyto údaje: 

• jméno, sídlo a DIČ Zhotovitele, 

• jméno, sídlo a DIČ Objednatele, 

• evidenční číslo daňového dokladu, 

• rozsah a předmět plnění s odkazem na tuto smlouvu, 

• datum vystavení daňového dokladu, 

• datum uskutečnění plnění, 

• jednotkovou cena bez daně, 
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• základ daně, 

• sazbu daně, 

• výši daně. 

(5) Bankovní účet PdF UP. PdF UP prohlašuje, že bankovní účet, na který má být platba za plnění 
dle této Smlouvy poukázána, patří mezi účty poskytovatelů platebních služeb používané pro 
ekonomickou činnost, které jsou oznámeny správci daně a jsou určeny ke zveřejnění způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 

(6) Prohlášení o DPH. PdF UP dále prohlašuje, že plní řádně své daňové povinnosti vyplývající 
ze zákona o DPH, zejména povinnosti vztahující se ke správě daně, a že příslušný správce daně 
nerozhodl o tom, že PdF UP je jako plátce daně nespolehlivým plátcem. Pokud by k takovému 
rozhodnutí správce daně došlo během trvání této Smlouvy, zavazuje se PdF UP společnost 02 

o této skutečnosti neprodleně informovat. 

(7) Označení za nespolehlivého plátce DPH a možnost využití zajištění daně dle §109a zákona 
o DPH. Smluvní strany se dohodly, že od okamžiku, kdy se společnost 02 jakýmkoliv 
způsobem dozví, že se PdF UP stala nespolehlivým plátcem daně nebo by byly naplněny jiné 
podmínky v § 109 zákona o DPH, na jejichž základě by 02 ručila za nezaplacenou DPH, 
je oprávněna uhradit PdF UP dosud neuhrazenou cenu díla (či její příslušnou část) za plnění dle 
této Smlouvy bez DPH a příslušné DPH v zákonné výši zaplatit ve smyslu § 109a zákona 
o DPH přímo na bankovní účet správce daně místně příslušného PdF UP. DPH bude takto 
uhrazena nejpozději v den, kdy byla cena ch1a (či její příslušná část) za plnění dle Smlouvy bez 
DPH uhrazena PdF UP. Smluvní strany se dohodly, že uhrazení DPH na účet správce daně PdF 
UP a uhrazení sjednané ceny díla (či její příslušné části) bez DPH PdF UP bude považováno 
za splnění povinnosti společnosti 02 uhradit sjednanou cenu díla (popř. její příslušnou část), 
a PdF UP nebude oprávněna v takovém případě uhrazení DPH po společnosti 02 již požadovat, 
PdF UP nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, příslušenství daně, 
náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči společnosti 02 CZ, a to ani v případě, že by 
jí podobné sankce byly vyměřeny správcem daně. 

(8) Náhrada újmy a smluvní pokuta. Vznikne-li společnosti 02 jakákoli majetková újma 
v důsledku nepravdivého prohlášení PdF UP dle čl. IV. odst. 6 a/nebo proto, že se PdF UP stane 
nespolehlivým plátcem daně, zavazuje se PdF UP tuto újmu společnosti 02 bezodkladně na 
základě výzvy 02 uhradit. V případě, že PdF UP neodvede řádně daň z přidané hodnoty podle 
zákona o DPH týkající se plnění dle této Smlouvy nebo se ukáže nepravdivým prohlášení PdF 
UP dle čl. IV. odst. 5 této Smlouvy a platba za plnění podle této Smlouvy bude poukázána na 
jiný než správcem daně zveřejněný účet, je UP povinna zaplatit společnosti 02 smluvní pokutu 
ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. Tím není dotčen nárok společnosti 02 

na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu. 

Článek V. 
Obecná ujednání o provedení díla 

(1) Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou odbornou péčí dle svých nejlepších možností 
a schopností, s maximálním nasazením, v čase dohodnutém v této smlouvě a obstarat na své 
náklady vše, co je k provedení díla potřeba, není-li v této smlouvě výslovně dohodnuto něco 
jiného. 

(2) Objednatel má právo průběžně kontrolovat provádění díla ze strany Zhotovitele. Zjistí-li 
Objednatel, že Zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z jejích 
dodatků, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
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Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, 
pokud by postup Zhotovitele vedl k podstatnému porušení smlouvy. 

(3) Dílo je řádně provedeno, je-li dokončeno a výstupy výzkumu uvedené v čl. II. odst. 2 jsou 
předány ve formě, s obsahem a v termínech dohodnutých smluvními stranami v čl. II. této 
smlouvy. 

(4) Objednatel je oprávněn převzít dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li Objednatel dílo 
bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li Zhotovitel, že právo nebylo 
uplatněno včas. Převezme-li Objednatel dílo s výhradami, dle volby Objednatele je Zhotovitel 
povinen vady díla, které jsou předmětem výhrad, neprodleně odstranit, nebo má Objednatel 
právo na přiměřenou slevu z ceny ch1a. 

Článek VI. 
Odpovědnost za vady 

(1) Dílo má vady, neodpovídá-li této smlouvě o dílo, případně ve znění jejích dodatků. Vady díla je 
Objednatel oprávněn oznámit Zhotoviteli kdykoliv v průběhu provádění díla, při předání díla, 
jakož i po provedení díla. Vady ch1a oznamuje Objednatel Zhotoviteli písemně na kontaktní 
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

(2) Je-li existence vad díla podstatným porušením smlouvy, má Objednatel právo 

a) na odstranění vady opravou, popř. přepracováním díla, 

b) na přiměřenou slevu z ceny ch1a, nebo 

c) odstoupit od smlouvy. 

(3) Objednatel je povinen sdělit Zhotoviteli, které z práv uvedených v odstavci 2 tohoto článku 
smlouvy si zvolil, a to buď při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. 
Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele, ledaže Objednatel 
požadoval opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Nezvolí-li Objednatel své právo včas, 
má pouze práva uvedená v odstavci 4 tohoto článku smlouvy. 

(4) Je-li existence vad díla nepodstatným porušením smlouvy, má Objednatel právo na odstranění 
vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny díla. Dokud Objednatel neuplatní právo na slevu z ceny 
ch1a nebo neodstoupí od smlouvy, může Zhotovitel provést to, co na díle chybí, nebo odstranit 
jeho vadu. 

(5) Neodstraní-li Zhotovitel vady díla v přiměřené lhůtě ode dne jejich oznámení nebo oznámí-li 
Objednateli, že vady neodstraní, může Objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou 
slevu z ceny ch1a, nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Objednatel 
změnit bez souhlasu Zhotovitele. 

(6) Existence vad díla se považuje za podstatné porušení této smlouvy v případě, kdy dílo má 
takové vady, o kterých Zhotovitel již při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, že 
o provedení ch1a s takovými vadami Objednatel nebude mít zájem; v ostatních případech se má 
za to, že porušení je nepodstatné. 

(7) Objednatel nemůže odstoupit od smlouvy, neoznámil-li Zhotoviteli vadu díla do třiceti dnů ode 
dne, kdy vadu díla zjistil. Pro účely této smlouvy se oznámení vad díla učiněné ve lhůtě podle 
předchozí věty považuje za včasné. 
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ČlánekVIl. 
Prodlení 

(1) Zhotovitel je v prodlení, pokud dílo neprovede (nepředá výstupy výzkumu) ve lhůtách 
sjednaných dle čl. II této smlouvy. 

(2) Objednatel je v prodlení, pokud neuhradí řádně fakturovanou cenu díla ve lhůtě splatnosti 
ujednané v čl. IV. odst. 3 této smlouvy. 

Článek VIJI. 
Sankce 

(1) V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost provést řádně dílo Gednotlivé jeho složky) 
ve lhůtách sjednaných dle čl. II. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 200,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

(2) V případě, kdy Objednatel bude v prodlení s úhradou ceny díla, je povinen zaplatit Zhotoviteli 
z dlužné částky úrok z prodlení v zákonné výši (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 
Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, 
určuje odměna likvidátora, likvidačru'ho správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného 
soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických 
a fyzických osob, v účinném znění). 

Článek IX. 
Prohlášení a záruky Zhotovitele 

(1) Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že: 

a) dJ.lo neporušuje dle nejlepšího vědomí Zhotovitele práva třetí osoby ani práva duševního 
vlastnictví třetí osoby; 

b) Zhotovitel je oprávněn převést, postoupit a/nebo udělit Objednateli práva dle této Smlouvy; 

c) Zhotovitel uzavřením této Smlouvy neporušuje žádnou ze svých povinnosti vyplývajícímu 
zejména z jiných smluv, či jakýchkoli právních předpisů; 

d) neprodleně Objednatele upozorní v případě, že se vyskytnou okolnosti svědčící o existenci vad 
díla nebo o nesplnění povinností Zhotovitele z této Smlouvy. 

(2) Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli do 30 (třiceti) dnů od doručení písemné výzvy 
Objednatele: 

a. veškerou majetkovou škodu, včetně ušlého zisku, 

b. veškerou nemateriální újmu a 

c. veškeré náklady spojené s uplatňováním a obranou práv Objednatele, které 
Objednateli vzniknou v důsledku nepravdivosti, nepřesnosti či nesprávnosti 
prohlášení a záruk Zhotovitele uvedených v odstavci 1 tohoto článku. 

Článek X. 
Závěrečná ujednání 

(1) Tato smlouva nezakládá mezi smluvními stranami vztah výlučnosti či exkluzivity, ani vztah 
pracovní, služební či jiné závislosti, když Zhotovitel výslovně prohlašuje, že o vznik výlučnosti 
či exkluzivity, ani pracovní, služební či jiné závislosti na Objednateli nemá zájem. Obě smluvní 
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strany jsou s ohledem na to jako samostatné a na sobě navzájem nezávislé subjekty oprávněnft 
po uzavření této smlouvy uzavírat další smlouvy o dílo obdobného charakteru s jakýmikoli 
třetími subjekty. 

(2) Ukáže-li se kterékoli z ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné nebo se z jakýchkoliv 
důvodů neplatným nebo neúčinným stane, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost 
ostatních ustanovení smlouvy. Pro takový případ se Objednatel a Zhotovitel zavazují nahradit 
bez zbytečného odkladu neplatné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným a účinným 
tak, aby význam ustanovení neplatného nebo neúčinného zůstal v největší možné míře 
zachován. 

(3) Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změně právních předpisů, v jejímž důsledku vznikne 
Objednateli či Zhotoviteli povinnost upravit smluvně záležitosti touto smlouvou dosud 
neupravené, zavazují se Objednatel a Zhotovitel přijmout bez zbytečného odkladu dodatek 
k této smlouvě, kterým chybějící záležitosti upraví tak, aby obsah dodatku při zachování 
požadavků stanovených právním předpisem odpovídal účelu této smlouvy. 

( 4) V případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší závazky a povinnosti z této smlouvy, 
je povinna druhé smluvní straně uhradít případnou škodu, která porušením vznikne. 

(5) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, svobodné a vážné vůle, 
že ji považují za určitou a srozumitelnou, tyto skutečnosti pak potvrzují svými podpisy. 

(6) Smluvní strany mohou měnit, doplňovat a upřesňovat tuto smlouvu pouze datovanými, 
pořadově číslovanými písemnými dodatky, které budou podepsány na jedné listině oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

(7) Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že pokud 
se některé z ujednání obsažených v této smlouvě neshoduje s ustanoveními občanského 
zákoníku, jde o projev vůle smluvních stran se od ustanovení občanského zákoníku odchýlit 
a nahradít jeho ustanovení ujednáními obsaženými v této smlouvě. 

(8) Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nich Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení 
a Objednatel jedno vyhotovení. 

(9) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh 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). 

(1 O) Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oprávněného zástupce smluvní strany podepisující jako 
druhá v pořadí a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. PdF UP, která 
uveřejnění provede, informuje o uveřejnění smlouvy Objednatele na jeho kontaktním e-mailu 
uvedeném v záhlaví této smlouvy. 

Přečteno a bez výhrad podepsáno: 

Za Zhotovitele 

01 . dn ,{.i./ '1h1/I v omouc1 e ... . . . .. :-!-.'f:t/ 

;;;;;r."P�
. 

děkanka Pedagogické fakulty UP 
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Za Objednatele 

1 8 -04- 2020 v Praze dne ..... .. .. . . .  
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