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UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Kfflkovského 8 

771 47 Olomouc 

IČ: 61989592 DIČ: CZ61989592 

Objednávka č. 4561004158 ze dne 3.12.2020 

Odběratel „ fakturační adresa 
Univerzita" PSlaCl(ét'RfVOtmn-ouc1 
Cyrilometodějská teologická fakulta 
Univerzitní 22 
771 11 Olomouc 

Zboti dodejte na adresu: 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Cyrilometodějská teologická fakulta 
Univerzitní 22 
771 11 Olomouc 

Termfn dodáni Je 4 dni od data účinnosti 

Dodavatel 
ENT-Med s.r.o. 
Dobrovského 23 
612 00 Bmo 
Ceské republika 

IČ: 28350316 DIC: 
Dodavatel č.: 125713 
VyflzuJe 
Telefon 
E•mall 

Číslo této objednávky prosím uvádějte na Vámi vystaveném daňovém dokladu. 

Text -- -- -

Měna objednávky: CZK 

Pronájem FM technologií 

Pronájem 8 zařízení za 500,- Kč (včetně DPH)/den, 
za období 7.12. až 30.12.2020 (24 dnů). 

Mn0žství 

1,000 JV 

Zapůjčení bezdrátové technologie Phonak roger pen a příslušenství pro příjem signálu. 

Cen� vč. DPH 
96 000,00 

Phonak Roger Pen je nejmodernější univerzální bezdrátový mikrofon pro sluchadla, který pomáhá lidem lépe 
porozumnět řeči v hlučném prostředí i na větší vzdálenosti. Zařízení diposnuje plně automatickým nastavením, 
adaptivním bezdrátovým přenosem, TV konektivitou, audio vstupem pro poslech multimedif a také funkcí 
Bluetooth pro propojení s mobilním telefonem. Samozřejmostí je propojení s dalšími zařízeními Roger v síti. 

Celková hodnota objednávky: 96 000,00 

Univerzita Palackého v Olomouci Je vetejné vysoké škola vzniklé ze zákona 111/98 Sb. a nezapisuje se do obchodnlho rejstl'lku. 

Strana 1 z 2 



Univerzit.A P.il.iclc. ho 
vOlomou i 

Ostatnl smluvnl ujednáni: 

UNIVERZITA PALACK�HO V OLOMOUCI 

Kf(lkovského 8 

771 47 Olomouc 

IC: 61989592 DIC: CZ61989592 

Objednávka č. 4561004158 ze dne 3.12.2020 

1. Osoby jednajíc! za odběratele a dodavatele prohlašují, že mají oprávnění k právnímu jednání za smluvní stranu v rámci 
tohoto závazkového vztahu. 
2. V pfípadě prodlení dodavatele s dodáním objednaného plněni je odběratel oprávněn bez dalšího odstoupit od této 
objednávky s tlm, že na pozdějšlm plnění nemá odběratel zájem. 
3. Dodavatel ber!:! nJLvě�..Q.l!l.í z� pdběratel má povinnos.t srolo.vVY. !? cenou / hodnotou pfedmětu plnění nad 50.000,- Kč bez 
DPH, tedy i nabídky a- jejich akceptace, zvefejnit v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uvefejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. O uveřejněni smlouvy se může dodavatel pfesvědčit na adrese https://smlouvy.gov.cz, a pokud 
poskytne svůj e-mail, bude informován zaslanou zprávou o zvefejněnf. Teprve po uvefejnění smlouvy v registru smluv 
nabývá tato účinnosti a je možno podle nf plnit. 
4. Dodavatel prohlašuje, že v této objednávce, ani jejích přílohách, nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani 

důvěrné údaje či sděleni, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností dodavatele, jeho 
zástupců nebo jeho zaměstnanců. V případě, že by přesto zveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a 
povinností dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, odpovídá dodavatel sám za újmu způsobenou jemu samému a jeho 
vlastni m zástupcům nebo zaměstnancům. 
5. Smluvní parametry stanovené touto objednávkou není možno měnit jinak než shodnou formou, jakou byla učiněna 

nabídka a akceptace. 
6. Součásti smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem nejsou žádná ujednání , která nejsou výslovně uvedena v této 

objednávce a jejich přílohách. 
7. Je vyloučeno potvrzeni této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem, výhradou či odchylkou, přestože to podstatně 
neměnl podminky- obj��návky (nabídky). 
8. Výše uvedená cena je konečná, obsahuje všechny náklady dodavatele. 

Pověřená osoba: 
O 3 -12- 202

prot. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.O., 
děkan Cyrilometodějské teologické fakulty UP 

Potvrzujeme přijeti obj�dnávky a souhlasfme s výše uvedenými podmínkami. 

Datum potvrzeni: 

Podpis a razítko 

, v Digitálně podepsal 
MUDr. Lukas MUDr.Lukáš Lavička 

Lavička 
Potvrzenou objednávku zašlete obratem zpět. 

Datum: 2020.12.04 

09:05:34 +01 '00' 
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