






6.5 Odstoupení od smlouvy musí být proveden písemnou formou a musí v něm být uveden konkrétní 
a nezaměnitelný důvod odstoupení. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva smluvních 
stran vyplývající z této smlouvy, s výjimkou sankčních nároků, a povinnosti stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na úhradu částek plynoucích ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. 

6.6 V případě odstoupení od smlouvy nebo její výpovědi objednatelem má poskytovatel právo na 
úhradu ceny již poskytnuté služby. 

6.7 Smlouvu může kterákoliv ze smluvních stran též písemně vypovědět bez uvedení důvodu. 
Výpovědní lhůta je dvouměsíční a počíná běžet prvního (1.) dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla doručena výpověď druhé smluvní straně (s modifikací 
v případech ujednaných v odstavci 3.4 této smlouvy). 

Článek VII. 

Závěrečná ujednání 

7.1 Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1, ve které je specifikován druh a rozsah služby a cena 
za službu. 

7.2 Je-li odběratel povinným subjektem dle§ 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů, souhlasí poskytovatel s uveřejněním této smlouvy v registru smluv, 
které je povinen zajistit odběratel. Poskytovatel však považuje odměnu a specifikaci služeb dle 
odstavce 1.1 a Přílohy č. 1 k této smlouvě za předmět obchodního tajemství ve smyslu § 504 
občanského zákoníku, a proto vylučuje metadata o odměně a specifikaci služeb dle odstavce 1.1 a 
dle Přílohy č. 1 této smlouvy z uveřejnění a požaduje znečitelnění informací o této odměně a 
specifikaci služeb v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy, který je odběratel povinen 
zaslat správci registru smluv k uveřejnění. Odběratel s tímto postupem souhlasí a zavazuje se 
zachovávat mlčenlivost o informacích o odměně a specifikaci služeb dle odstavce 2.1 a dle Přílohy 
č. 1 této smlouvy jakožto obchodní tajemství poskytovatele minimálně do doby, než případné 
rozhodnutí nadřízeného orgánu odběratele nebo soudu stanoví, že takto neuveřejněná část této 
smlouvy nebo takto vyloučená metadata mají být poskytnuta podle předpisů upravujících 
svobodný přístup k informacím. 

7.3 Smluvní strany se zavazují jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy činit výhradně v písemné 
podobě po předchozím odsouhlasení a podepsání oběma smluvními stranami. 

7.4 Tato smlouva nahrazuje všechny případné smlouvy a dodatky o poskytování služeb uzavřené dříve 
mezi dotčenými smluvními stranami nebo jejich právními předchůdci, konkrétně ze strany 
poskytovatele subjektem Anopress IT, a.s. (IČ: 26694484). 

7.5 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

7.6 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží poskytovatel a jedno 
objednatel. 

7.7 Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily, porozuměly jejímu obsahu, 
souhlasí s jejím obsahem bez výhrad nebo doplnění a na důkaz toho ji níže svými oprávněnými 
zástupci podepisují. 

V Praze dne: 

Datum: 2021.03.23 

Petr Herian, předseda představenstva 
NEWTON Media, a.s. 
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V Praze dne: 

 Datum: 2021.04.06

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.O., děkanka 
Fakulty humanitních studií UK 


