
Un iverzita Palackého 
v Olomouci 

Smlouva o dílo 
uzavřená podle ustanovení§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ") 

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 (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
se sídlem: Křížkovského 51118, 779 00 Olomouc 
IČO: 61989592 
DIČ: CZ6 1989592 
zastoupená: prof. MUDr. Martinem Procházkou, Ph.D., rektorem 
(dále jen jako „objednatel") 

a 

Advokátní kancelář Gřivna & Šmerda, s.r.o. 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce 251373 
se sídlem: Revoluční I 044/23 , 11 O 00 Praha 1 - Staré Město 
IČO: 04645545 
zastoupená: prof. nJDr. Bc. Tomášem Gřivnou, Ph.D., jednatelem 
(dále jen jako „zhotovitel") 

(dále společně jen jako „smluvní strany" a každý samostatně jen jako „smluvní strana") 

I. Úvodní ujednání 
1. Účelem této smlouvy je sjednání závazku zhotovitele k vytvoření díla, kterým se rozumí 

vypracování odborného právního stanoviska k posouzení trestněprávní odpovědnosti právnických a 
fyzických osob a možných sankcí pro objednatele ve vtahu k neoprávněnému nakládání s osobními 
údaji zaměstnanců a zásahu do jejich soukromí, to vše na základě objednatelem poskytnutých 
podkladů (dále jen jako „dílo"), 
a dále závazek objednatele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou 
cenu. Dílo bude zpracováno a objednateli předáno v elektronické podobě. 

2. Místo provádění díla je: Praha; převzetí díla: zasláním e-mailem do 20. 1 O. 2022 na adresu 
@upol.cz. 

II. Předmět plnění 

1. Tato smlouva blíže vymezuje podmínky, za nichž se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a 
nebezpečí pro objednatele dílo specifikované shora v čl. I. této smlouvy, a to v rozsahu, způsobem 
a v termínech dále upřesněných touto smlouvou. 

2. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit ce'nu za 
jeho provedení, sjednanou v čl. VI. této smlouvy. 

III. Doba plnění 

1. Zhotovitel dílo provede nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 



2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a zasláním do e-mailové 
schránky objednatele. Objednatel se zavazuje potvrdit převzetí díla e-mailem nejpozději do 3 dnů. 

3. Pro případ, že dílo nebude řádně dokončeno a předáno objednateli ani do 30 dnů ode dne účinnosti 
této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V takovém případě nevzniká 
zhotoviteli nárok na zaplacení ceny díla. 

IV. Podmínky provádění díla 
l. Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas a že si poskytnout nezbytnou 

součinnost, kteráje ke splnění této smlouvy nutná. 
2. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase. Zhotovitel provede dílo v souladu s 

touto smlouvou, příslušnými právními předpisy i jinými normami, které se na provedení díla přímo 
či nepřímo vztahují. 

3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. 
4. Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli nebo třetím 

osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních 
předpisů či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit 
v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu 
způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho zaměstnanci . 

V. Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 
1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro řádné provedení 

díla, včetně zaslání všech podkladů. 
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

podkladů (dokumentace) převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 
provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

VI. Cena díla 
1. Cena za dílo specifikované touto smlouvou, resp. její přílohou, činí částku 50.000,- Kč bez DPH. 

Tato cena je sjednána jako cena pevná a nepřekročite lná. 

2. Platí, že: 
• k ceně za dílo bude účtována DPH dle zákona č.235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty 

v platném znění ke dni uskutečnění zdanitelného plnění; 
• sjednaná cena za dílo zahrnuje veškeré náklady, kterých je třeba k zahájení, vypracování a 

dokončení předmětu díla. 

VII. Platební podmínky 
1. Objednatel je povinen zaplatit dohodnutou cenu za dílo na základě faktury vystavené zhotovitelem. 
2. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu, jíž bude fakturovat cenu za dílo, nejdříve dnem po 

potvrzení o předání a převzetí díla. 
3. Lhůta splatností faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
4. Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
5. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat 

právními předpisy stanovené náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a 
nová 30-ti denní lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury opravené. V tomto případě není 
objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou faktura zní. 
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6. V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané nálež itosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný 
správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u zhotovitele nebo objednatele, nese 
veškeré následky z tohoto plynoucí zhotovitel. 

VIII. Závěrečná ujednání 
l. Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně neprodleně informovat o všech skutečnostech , 

rozhodných pro plnění této smlouvy. 
2. Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými obecně závaznými předpisy České 

republiky. 
3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. 
5. Tato smlouvaje vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a l zhotovitel. 

V Olomouci dne 30. 9. 2022 

Za objednatele: 

l -. Í•i lu. C 
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V Praze dne 1. 1 O. 2022 

Za zhotovitele: 

prof. JUDr. Bc. Torná 
jed atel 

Ad ~·o k:i: ni k 111tcl.\. C r i\ na &:. t.rncrda •.r.o. 
l: cuiliu n i JN 1 ~ · 1 1 JO on P rnha I 

I Č: Olfd 'i3 l.>, 1,1( ·. ('/ fllí.t55 ~ 5 




