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Smlo uva o dílo

uza,i"ená dle ustano" eni § 536 a násl. zákona č. 5131J 99 l Sb..
obchodn í zákoník .

I.
ní
Smluv strany

Univerz ita Palacké ho v Olom ouci, Právnic ké fakulta
tt 17. listopadu 8. Olomouc 771 11
se sídlem
prof. JUDr Milanou Hrušáko vou CSc.• děkankou fakulty
zastoupe na

1C·

banl<ovni spojeni:
tisk> uttu
ldfi'e jen .ob1edna terl

6198959 2

a
www.sc io.cz, s.r .o.
se sídlem
1astoup cna:
rč

banl,.o\llÍ spojeni:

34. Praha 8. 186 00
RNDr. Ondřejem Štefl:lem. CSc.. jednatel em :.-polečuosri
Pobřežní

2715612 5

čblo účtu:

I 00551 .
Lapsána ,. obchod ním rcjstřílu "cdeném Mčstským soudem ' Praze. oddíl C. ,·ložka
čni čislo
. polcčnost Scio je registro \ána u Liadu pro ochranu osobníc h udaju. rcgistra
1
0002274 1 00 I.
(dále jen .. zhoto\'it el")
níi.c uveden.!ho dne. mhíce a roku w.a\'lraj í tuto s mlouYu o d ílo
li.
Zák ladní usta noveni

7.ákoníJ.., \C znění
I. Smlm'Jli stran~ se v souladu s ust. § 162 odst. 1 1.ák. č. 513/ 1991 Sb.. obchod ní
a povinno stí z 1é10 srn lou'~
pozdějších přcdpisú. dohodly . (.e se rozsah a obsah vaijemn~·ch prav
zákoník u a tento 1.á\azkO \) \Ltah
npl~.,,·ajicích hude hdit příslušnými ustanov eními cito,·an~ho
.. o ochr.inč
se bude řídit usiano,· ením § 536 a násl. tohoto /,ál,.onil..·1.1. zál..oncm č. IOI 2000 Sh
osobníc h údajů a n 1mčně některých zákonu a souvi-;ejícími práH1imi předpis~.
době u7.a\ rení
2 SmJu,11í strany prohlašují. že '~še uvedené údaje jsou ' souladu ~ ~kuteénosti '
enč dn.ihe
smlou\ ). Smlm.'Jlí stran)' se 1.avazuj1. že zrnčny dotčen)'.ch údaj u oznámí ncprodl
I.. tomuto
smlurni stranč. Smim'ní stran) prohlašu jí, 'J.e osoby podepis ující tuto smloun1 jsou
tujicím
posl..)
lrhu
na
m
subjekte
úkonu oprá' nčny. Společnost Scio prohlašu je. že je jedinym
~.
~mlou'
teto
předmc.'1em
jsou
kteni
služby.

Ill.
Předmět

smlouvy

1. Předmětem smlouvy je vytvoření strukturované databáze výsledků Národních sron1ávacích
zkoušek (dále jen NST.) zhotovitelem tčch úča~tnil-ů NSZ. kteří se zúčastní přijímacího řízení na
Prá,11ickou fakultu t;niverzity Palackého ' oborech zohledňujících výsledky NS7. pro
akademicl..-Y rok 201112012 a zároveň v souladu s obchodními podminkanú zhoto,·ítele
absolvuji,. akademickém roce 2010/2011 NSZ. a její předá.ni objednateli.
2. Databáze předávané objednatelem a zhotovitelem budou v elektronické podobě, v souboru ve
formátu .xls. a budou obsahoval následující údaje o uchazečích (účastnících NSZ): jméno.
piijmeni. rodné čisl o, adresa, e-mail, ke ktc~111 pak budou při.r<1Zován> dalši info miace
('-ýsledky ~SZ či sn1d ijní výsledky) dle této smlouvy.

3.

Předmětem plnění ze strany zhowvitele dle této smlouvy je také poskytnutí poukázek pro
přilůášení k Národ1úm srovnávací zkouškám (dále jen NSZ) z přcdnlčnl Obecné studijní
předpoklady a Základy společenských věd konané v terminu 28. S. 2011 uchazečům o snidíum
na Právnické fakultě UniverL.ity Palackého v Olomouci pro akadcnúck)· rok 2011 /2012 (dále j en
uchazeči).

IV.
Závazky smluvních stran
Harmonogram plněni
I. Zhotovitel se zavazuje:
a) Realizovat v období prosinec až červen ve vlastní re/.ii NSZ z:

1.

7

obecných studijních předpokladů

11.

z

přcdmčtu

ZSV

alespoň

alespoň

v 6 termínech

ve 3 termínech

h) Ve >šcch terminech a předmětech dle písm. a) reafow,·at NSZ nejméně na 13 místech ' ČR.
a to vždy alespoií. na jednom místě v každém kraji. a dále alespoň v jednom tem1ínu na třech
místech na Slovensku.
c) S osobními údaji účastníků NSZ zachá7et v souladu s platnými prnv1úmi předpi ~:- /ejména
pak podle wkona č. I O1/2000 Sb •• o ochraně osobních údajů a o /.lllěně některých zákoni1.
d) Na základě předání databáze uchazečů fal..·ultou do 12. dubna 2011 \)'Stavit požadovaný
počet poukázek pro uchazeče a předat je uchazcčitm v počtu 1 poukázl..y pro každého
uchazeče pro NSZ - Obecné studijní předpoklady a I poukázky pro NSZ - L.aklady
společenských včd. Poukázky budou mít fomm kó<lu. Uchazeči mohou použít poukázk~
výhrndně při podání přihlá~ky k NSZ v tennínu 28.5.2011.
e ) V~1,ořit a předat objednateli příslušnou databázi účastníků KSZ 'e smyslu ustano,·eni bodu

III. 2) této sm!OU\)' s přiřazením jejich

l\SZ takto: každému účasl11Ll:u bude
přiřuen nejlepší dosažený harmonizovaný percentil v jednolti\ ých předmětech dle písm. a)
ze všech /.koušek. kterých se účastni l. dle konkrétru potřeby a požada,·ku objednatele.

O

výsledf..-ů

Předávaná databáze bude obsahovat výsledl..-y všech účastníků NSZ. kteří~; podali a uhradili
přihlášku na fakultu a při podání přihlás"ky k NSZ udělili snlj souhlas s poskytnutím
v)·sl edků fakuhč a zároveň v souladu s obchodními podmínkami zhotO\'Ítele absoh o,ali

NSZ.

g) Příslušná databáze bude předána objednate li. a to dne 11. 6. 201O.
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h) Po předání ' elektronické podobě se /hOtO\'itel z.avazuje předat tuto datat>azi objednateli
také ' podobě papíro' é, ' tcnninu podle potřeb objednatele a po '/.ájemné dohodc
smluvních stran. a to nejp<u.d.!ji do 30. 8. 2011.
i)

/.hoto\ itcl uveřejní na S\"}ch intemeto\}ch stránkách údaj o tom. >c objednatel ' rámci
'"'hu ptijimacího řízení pro školní rok 2011 '2012 využívá ,"}·sledk) 1'S7..

j) Po předáni databáze
databázi zlik,·iduje.

uchru-cču

dle

članku

Ill této smlou') objednateli :1hoto' itcl tuto

2. Objednatel ~e /.avazuje:
o) V) užít v rómci přijímacího ři/eni pro akademický rok 201 l '2012 ,},ledky NSZ v sou ladu
~ ro/hodnutími a vnitřními předpisy objednatele. které \)dal. připadne jcšti! 'ydá. /,cjména
pujde o' ýsledky NSZ z přcdmčtu dle písm. a) odst. 1 tohoto článku dle konkn!tních potřeb
objednatele.
b) Po~tupo,at ' souladu se 7..ákoncm č. 10112000 Sb.. o ochranč osobních údaju a o 1mčnč
nčktc~·ch zákonů. zejména /lil..vido\'at neprodleně z předané datahá7c informace o těch
uchu1.-čích. kteří se neúčastní přijímacího řÍ/ení. a jinde či jin}m způsobem je nepou2it.
c) Oo 8 . .t. 2010 předá objednatel zhotO\ itcli databázi uchaze<:u a ocnám1 mu po7.adovan)·
p<>Čet puuká/.ek. Databáze bude pfedána v elektronické podo~ podle potřeb /hotm itele a
bude o ka7dém uchazeči obsahovat údaje dle bodu 111.2) tétn smlouv~· a dále: studijní
program. studijní obor (typ, forma studia). popř. jejich komhinacc.
d) Objednatel unústi na své inlemeto,·é stránky logo NSZ a informace k N:SL poskytnuté
~hoto\'ilelem. Objednatel se dále zavazuje :spolupracovat se zhotO\ itelem ' rámci \·clctrhu
Gaudeamu:s.
e) Bude-li o to objednatel zhoto\;telem po/.ádán. předá zhoto\'itcli databá/i 'tudenni. 1..-tcři ve
školním roce '.!010 2011 absolvo\"ali NSZ a byli ptijati ke studiu. doplněnou o ~tudijní
\ ~ :sledk) těchto studentu minimálně \" l. semestru studia Před předárum této dataháL.c tuto
anonymi7uje po dohodč se zhotovitelem tak. ab~ neobsahovala žádné osobm úd~je studentu.
fakto předanou databá/i \)"Ulije zhoto,·itel pouze k \) t\Ořcni analy~ predikční ,aJidit)
testu.
f) 7.aplatit dohodnutou cenu dle této smlou>).
gl /.hoto•ilel odpovídá objednateli za vad). je/ maji poukázk·y v dobč jejich předáni. po celou
záručuí dobu v d~ke 3 měsícu ode dne předání. Přt:\/.al-li objedn:1tcl dodané poukázk) se
skrytou vadou. má právo na dodatečné bezplatné odstranční této 'ady. V případě. že
prodávající odstraňuje ,·ady. je povinen tak učinit na " la~rni náklady. J hůla pro o<lstranéru
\'ad je stanovena na IO pracovních dnů od uplatnění reklamace. pokud se smlu\'llÍ strany
nedohodnou jinak.

\".

SmJu, m pokuta
7hotovitel !>\! z.a\azujc z.aplatit objednateli '>mlu•ní pokutu. pokud pomš1 některou po,innos1
U\edenou ' čl. IV. bod I. smlouvy a v důsledku toho nebudou moci b)1 studenti přijati podle
předem \) hlákných kritérií. Výše smlll\ ní pokuty je dána výši nom1ativu na jednoho studenta
') hlá.~cném Ministerstvem školsl\ í. mláde/.e a tčlO\jchovy násob.:ného /\Crcjnčnym počtem
přijímaných ;,tudenlu na PF UP pro akademie k) rok 20I0/201 1 a koelicientt:m 5. Prokáže-li
o~jedn::ucl. že mu tímto poru.~ním po' i1mosti ~ strany zhotO\ ite lc vznik.la škoda 'y!.ší. než čini
'~šc i.mluvní pokuty. může místo sm lu•ní pokuty požadovat náhradu této škod) 'e :.kutečné 'i·ši.

3

VI.
Cena
I. Objednatel aiplaú vytvoření a předání strukturované databáze dle čl. III. této ~mlouvy celkem
500.-Kč (\·četnč DPH).

2. Objednatel zaplatí cenu za posky1nuté poukázky. Jednotko,·á cena za poskytnutou d,·ojici
poukázek ( I poukázka NSZ-OSP + I poukázka NSZ-ZSV), tj. de facto jednotková cena za
uchazeče. činí 320 Kč včetnč DPH. Celková cena bude stano,·ena vynásobením příslušné
jednotkové ceny počtem uchazečům, kterým zhotovit.el vystaví poukázk')'.

VII.
Platební podmínky
l. Objednatel j e povinen zaplatit zhotoviteli cenu stanovenou dle oddílu V I. odst. 2 této smlouv)
po přev;r.etí objednaného počtu poukázek. Podkladem pro úhradu cen) bude Oaňo,·ý doklad fak tura se splatností 14 kalendářních dnů.

VIII.
ustanovení

Závěrečná

I.

nebo doplni l tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze fom1ou písemných dodatkLt.
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek télO smlou' )' a podepsán)
oprávnt:nými zástupci smluviúcb stran.
Zmčnit

2. Platnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou.
3. Zhotovitel múže od této smlouvy odstoupit. pokud mu nebude objednatelem dle článku rv ..
odst. 2. pism.c) této smlouvy v dohodnutém termínu předána databá;r.e uchazečů. Objednatel
múžc od této smlouV) odstoupi l. pokud mu nebude /J1olovitelem dle článku TV .. odst. I. písm .dl
této smlouvy v dohodnutém terminu předána databáze uchazečů s jejich výsledky NSZ.
4.

Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostaUlich
ustanovení. Pro případ. že kterékoli ustanoYení této smlou''Y se stane ncúčinn}._m nebo
neplatným. se smluvní strany zavazují bez zbytečných odkladu naltradit takoYé ustanoveni
novým. které bude plamé a účinné a bude co možná nejlépe odpovídat ''lili stran '1'.iádřcnc
v původn ím ustanovení.

5. Smluvní strany shodně prohlašují. že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetl~ a že b~ la
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a sYobodné vůle určil~. vážně a
srozumitelně. nikoliv v tísni nebo za nápadnč ncvýhodn)·ch podmínek. a že se dohodly na ce lém
jejím obsahu. což j ejich zástupci stwzují svými podpisy.
6. La objednatele je k jednání se zhotovitelem a k řešení všech technických a
7.ále7itostí popsaných v čl. IV. odst. Jl této smlouv) po\ěfen
proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti.

organizačmch

7. La

technick~·ch

společnost

organizačních

www.scio.cz, s.co. je k jednání s objeduatelem a k řešeni všech
záležitostí popsaných\" č. IV. Odst. li této sm louvy pověřena

a

8. Smlouva je vyhoto,·ena ve čt)Ťech stejnopisech s platností originálu podcpsan)·ch oprávnčnými
zástupci smluvních stran. přičemž každá ze stran obdrží dvč vyhotoveni.
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9. Tato smlou\'a nabý'á
stranami.

účinnosti

dnem její plalOOsti a platnosti dnem podpisu

V Praze dne

V Olomouci ůnc I. 11. 20 IO

občma

smlmními

„. „.„„.„„„„ .

z hotovitel
R.'JDr. On...dř~ tc • . ...

objednatel
prof. JL Or. 'vfilana HnL~ákO\'á. CSc.• děkanka
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