








po podpisu smlouvy. Fakulta sociálních věd se současně zavazuje informovat prodávajícího o 
provedení registrace tak, že mu zašle kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy 
bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní 
příslušnou kolonku s ID datové schránky prodávajícího (v takovém případě potvrzení od správce 

registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží prodávající). 

3) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství ve smyslu § 504
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

4) Prodávající bere na vědomí, že kupující je jako zadavatel veřejné zakázky povinen v souladu s§ 219
ZZVZ uveřejnit na profilu zadavatele tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků, výši
skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, pokud výše její uhrazené ceny přesáhne
50 000,- Kč bez DPH.

5) Kupní smlouva bude uzavřena v elektronické formě s elektronickými podpisy oprávněných osob
uzavřít smlouvu zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo
kvalifikovaným elektronickým podpisem.

6) Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění sjednává jako místně příslušný obecný soud

podle místa sídla kupujícího.

7) Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato smlouva je závazná až okamžikem jejího podepsání
oběma smluvními stranami a obě smluvní strany jsou oprávněny vést jednání o uzavření smlouvy,
aniž by odpovídaly za to, zda bude či nebude smlouva uzavřena. Prodávající tímto bere na vědomí,
že v důsledku specifického organizačního uspořádání kupujícího smluvní strany vylučují pravidla
dle ustanovení§ 1728 a 1729 občanského zákoníku předsmluvní odpovědnosti a prodávající nemá
právo ve smyslu § 2910 občanského zákoníku po kupujícím požadovat při neuzavření smlouvy
náhradu škody.

8) Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 - Technická specifikace_cenová nabídka
Příloha č. 2 - Předávací protokol

Za kupujícího Za prodávajícího 

V Praze dne 23.6.2020 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.O., 

děkanka 

V Praze dne 23.6.2020 

David Bošek 

jednatel 
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