Univerzita Palackého
v Olomouci

V Olomouci dne 23.9.2021
sp. zn. PR 588/2021

ROZHODNUTÍ

Univerzita Palackého v Olomouci jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,lnfZ"), rozhodla o žádosti o poskytnutí informace ve smyslu lnfZ takto:
Žádost žadatele

se sídlem
(dále jen „žadatel") o poskytnutí informace, která byla
povinnému subjektu dodána do datové schránky dne 24. 8. 2021 a která byla žadatelem
upřesněna dne 9. 9. 2021, se ve smyslu ust. § 15 odst. 1 lnfZ ve spojení s ust. § 2 odst. 4
lnfZ, ust. § 8a odst. 1 lnfZ, ust. § 9 odst. 1 lnfZ, čl. 5 a 6 odst. 1 Nařízení Evropského
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů") a
ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,občanský zákoník")
částečně odmítá,
a to ve vztahu k neexistujícím informacím a těm informacím, které jsou osobními údaji a
obchodním tajemstvím jiného subjektu.
Odůvodnění:
I.
dne 24. 8. 2021 obdržela Univerzita Palackého v Olomouci (dále jen „povinný subjekt") do datové
schránky žádost žadatele o poskytnutí informací dle lnfZ.
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.O., rektor
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Povinný subjekt posoudil v souladu s ust. §14 lnfZ náležitosti žádosti a výsledkem takového
posouzení bylo konstatování, že v některých bodech žádosti není zřejmé, jaké konkrétní
informace jsou požadovány. Povinný subjekt žadatele v souladu s ust. §14 odst. 5 písm. b) lnfZ
vyzval dne31.8.2021 k upřesnění žádosti. Žadatel žádost upřesnil dne9.9.2021.
Povinný subjekt v souladu s ust. §14 odst. 5 lnfZ dále přezkoumal, zda v daném případně není
povinen, případně oprávněn požadované informace neposkytnout, přičemž dospěl k závěru, že
není oprávněn poskytnout některé informace, které jsou osobními údaji a obchodním tajemstvím
jiného subjektu.
Dle ust. §15 odst.1 lnfZ platí, že pokud povinný subjekt, byť i jen z části nevyhoví, vydá ve lhůtě
pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti,
s výjimkou, kdy žádost odloží. Povinny subjekt ve lhůtě pro vyřízení žádosti vydává rozhodnutí o
částečném odmítnutí žádosti a poskytuje následující informace. Vznik požadovaných informací
se váže k období od1.1.2015 do dne23 .9.2021 (vydání rozhodnutí o částečném odmítnutí
žádosti).

li.
Předmětem žádosti je poskytnutí následujících informací:
Bod č.1 žádosti:
„Zda měla či má Univerzita nebo Fakulta smluvní či obdobné vztahy
1) se společnostf SciChem s.r.o., !CO: 25359207, se sídlem Hrubá Voda č.ev. 212, 783 61
Hlubočky (dále jen „SciChem s. r. o.")
2) se společností Scate UP Laboratory s.r.o., !CO: 03885356, se sídlem U cukrovaru
672I5a, Holice, 779 00 Olomouc (dále jen „Scale UP Laboratory s.r.o.")
3) se společností A/ven Laboratories s.r.o., !CO: 03877701, se sídlem Holická 1173I49a,
Hodolany, 779 00 Olomouc (dále jen „Alven Laboratories s.r.o.")
4) s panem
5) s

(dále jen

dat. nar.
(dále jen „
dat. nar.

bytem
")
, bytem

a co bylo či je předmětem plnění takového smluvního vztahu."
Žadatel upřesnil pojem „obdobné vztahy" následovně: .,za obdobné vztahy, tj. jiné než smluvní,
které jako pojmenované nebo inominátnf typy smluv upravuje soukromé právo (zejména zákon
č. 8912012 Sb., zákon č. 90/2012 Sb., zejména darovací, o důchodu, nájemní, výpůjčce, zápůjčce,
výprose apod.), o nichž žádá žadatel informace, žadatel považuje údaje o jakékoli formální či
neformální spolupráci, do které všechny osoby specifikované v Žádosti vstoupily s Univerzitou
nebo Fakultou, zejména úkony společenské úsluhy nezavazující k vzájemnému plnění či jej
podmiňují bezplatnému nebo úplatnému, přesto však znamenajícího určité majetkové plnění,
např. příležitostné poskytnutf laboratoří Fakulty k výzkumu či jiných prostor k užití těmito osobami,
které nepovažuje Univerzita nebo Fakulta za nutné formálně sjednat smlouvou, případně také
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.O., rektor
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jakákoli memoranda, společná prohlášení, čestné dohody o výzkumu, vývoji a vzájemné pomoci,
tedy jakoukoli interakci mezi v Žádosti vymezenými osobami a Univerzitou nebo fakultou, popis
předmětu těchto nesmluvních vztahů, příp. společných jednání (i faktických, nikoli jen právních),
za obdobné vztahy pak považuje Žádost i případy, kdy došlo k jednostrannému kontaktu,
oslovení, žádosti, doručení, faktury, výzvy jak ze strany Univerzity či Fakulty k vymezeným
osobám, tak naopak ze strany vymezených osob k Univerzitě či Fakultě".

K bodu 1. - 5. žádosti povinný subjekt uvádí, že v rámci prověřování požadovaných informací
nebylo zjištěno, že povinný subjekt má či měl s uvedenými společnostmi a fyzickými osobami
obdobné vztahy, na základě kterých byla či jsou poskytována ze strany uvedených společností a
fyzických osob či povinného subjektu majetková plnění. Veškerá majetková plnění, která byla či
jsou poskytována ze strany uvedených společností a fyzických osob či ze strany povinného
subjektu, jsou poskytována v rámci smluvních vztahů.
K bodu 1. žádosti povinný subjekt uvádí, že povinný subjekt se společností SciChem s.r.o. neměl
a nemá smluvní vztahy.
K bodu 2 žádosti povinný subjekt uvádí, že se společností Scale UP Laboratory s.r.o., má či měl
smluvní vztahy, a to na základě následujících smluv či objednávek:
a) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 1. 6. 2015 a dodatek č. 1 ze dne
1. 5. 2016. Smlouva byla ukončena ke dni31. 5. 2017.
o předmět plnění: přenechání specifikovaných prostor sloužících k podnikání
k dočasnému užívání ze strany povinného subjektu společnosti Scale UP
Laboratory s.r.o. za úplatu za období od 1. 6.2015 do31. 5. 2017
o objem plnění: nájemné ve výši 8.059, 66 Kč bez DPH měsíčně a úhrady za služby
b) Rámcová smlouva o smluvním výzkumu a spolupráci ze dne 4. 5. 2015
o předmět plnění: závazek povinného subjektu provádět pro Scale UP Laboratory
s.r.o. činnosti související s výzkumem v oblasti aktivních farmaceutických látek,
meziproduktů, zakázkovým vývojem a syntézou dle samostatných objednávek
za úplatu
o na základě této smlouvy došlo k 20-ti dílčím plnění, a to na základě jednotlivých
objednávek. Objem plnění a předmět plnění těchto objednávek představuje
obchodní tajemství společnosti Scale UP Laboratory s.r.o. (kromě objednávky č.
201701001 ze dne 15.3. 2017, která byla uveřejněna v registru smluv).
c) Smlouva o poskytnutí práva užívat poštovní adresu poskytovatele jako adresu pro
doručování ze dne 27.4. 2017. Smlouva byla ukončena ke dni31. 12. 2017
o předmět plnění: poskytnutí práva ze strany povinného subjektu společnosti
Scale UP Laboratory užívat poštovní adresu povinného subjektu jako adresu
doručovací za úplatu za období od 1. 6. 2017 do31. 12. 2017
o objem plnění: úhrada 500 Kč bez DPH měsíčně
d) Smlouva o podílu na provizi z realizované výroby ze dne30. 4. 2021
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., rektor
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o

předmět plnění: úhrada podílu ze strany Scale UP Laboratory s.r.o., který
povinnému subjektu náleží z provize z realizované výroby za podmínek
uvedených v předmětné smlouvě
objem plnění: na základě této smlouvy nebylo doposud plněno

K bodu 3. žádosti povinný subjekt uvádí, že se společností Alven Laboratories s.r.o. má či měl
smluvní vztahy, a to na základě následujících smluv či objednávek. V případě, kdy není k dispozici
přímo objednávka, je uvedena faktura:

e) faktura č. 7197005985 ze dne 9. 6.2015
o

předmět plnění: přenechání specifikovaných prostor sloužících k podnikání
k dočasnému užívání ze strany povinného subjektu společnosti Alven
Laboratories s.r.o. za úplatu za období od 1. 5. 2015 do 31. 5. 2015
o objem plnění: nájemné ve výši 13.800 Kč bez DPH
f) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 1. 6. 2015 a dodatek č. 1 ze dne
1. 5. 2016
o předmět plnění: přenechání specifikovaných prostor sloužících k podnikání
k dočasnému užívání za úplatu ze strany povinného subjektu společnosti Alven
Laboratories s.r.o.
o objem plnění:
• nájemné ve výši 65.195,35 Kč bez DPH měsíčně a úhrada za služby za
období od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2016
• nájemné ve výši 69.728,34 Kč bez DPH měsíčně a úhrada za služby za
období od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2018
• nájemné za užití vybavení: 92.875 Kč bez DPH
g) Nájemní smlouva ze dne 10. 12. 2015
o předmět plnění: přenechání specifikovaných věcí k dočasnému užívání ze strany
povinného subjektu společnosti Alven Laboratories s.r.o. za úplatu za období od
10. 12. 2015 do 10. 12. 2018
o objem plnění: 1.167.644 Kč bez DPH
h) Rámcová smlouva o spolupráci ze dne 1. 1. 2016
o předmět plnění: umožnění společnosti Alven Laboratories s.r.o. provádět u
povinného subjektu zkoušení identifikace surovin, meziproduktů a léčivých látek
dle samostatných objednávek za úplatu
o na základě této smlouvy došlo k 11 dílčích plnění, a to na základě jednotlivých
objednávek. Objem plnění a předmět plnění těchto objednávek představuje
obchodní tajemství společnosti Alven Laboratories s.r.o.
i) faktura č. 7197007052 ze dne 15. 9; 2016
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.O., rektor
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o

předmět plnění: zajištění a provedení měření ze strany povinného subjektu

o

objem plnění: 27.79 5,87 Kč bez DPH

společnosti Alven Laboratories s.r.o. za úplatu
j)

Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 1. 10.2016
o předmět plnění: přenechání specifikovaných prostor sloužících k podnikání
k dočasnému

užívání ze strany povinného subjektu

společnosti Alven

Laboratories s.r.o. za úplatu za období od 1. 10.2016 do 31. 12.2016
o
k)

objem plnění: nájemné ve výši 14.133,75 Kč bez DPH a úhrada za služby

Objednávka č. 4531026925 ze dne 8. 11.2016
o

předmět plnění: dodání chemikálií ze strany společnosti Alven Laboratories
s.r.o. povinnému subjektu za úplatu

o
o

objem plnění: 5.100 Kč včetně DPH
zdroj: prostředky poskytované ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy

I)

Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 30. 12.2016
o

předmět plnění: přenechání specifikovaných prostor sloužících k podnikání
k dočasnému užívání ze strany povinného subjektu společnosti Alven
Laboratories s.r.o. za úplatu za období od 1. 1.2017 do 31. 3.2017

o

objem plnění: nájemné ve výši 14.133, 75 Kč bez DPH měsíčně a úhrada za služby

m) Objednávka č. 4531028829 ze dne 3. 3.2017
o

předmět plnění: dodání rozpouštědla ze strany společnosti Alven Laboratories
s.r.o. povinnému subjektu za úplatu

o

objem plnění: 3.630 Kč včetně DPH

o

prostředky poskytované ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy

n) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 31. 3.2017
o

předmět plnění: přenechání specifikovaných prostor sloužících k podnikání
k dočasnému užívání ze strany povinného subjektu

společnosti Alven

Laboratories s.r.o. za úplatu za období od 1. 4.2017 do 30. 6.2017
o

objem plnění: nájemné ve výši 14.133,75 Kč bez DPH měsíčně a úhrada za služby

o) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne27. 6.2017
o

předmět plnění: přenechání specifikovaných prostor sloužících k podnikání
k dočasnému užívání ze strany povinného subjektu společnosti Alven
Laboratories s.r.o. za úplatu za období od 1. 7.2017 do 31. 7.2017

o objem plnění: nájemné ve výši 14.133,75 Kč bez DPH měsíčně úhrada za služby
p) Objednávka č. 4531031364 ze dne 18. 7.2017
o předmět plnění: dodání chemikálie ze strany společnosti Alven Laboratories
s.r.o. povinnému subjektu za úplatu
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.O., rektor
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objem plnění: 1.850 Kč včetně DPH
zdroj: prostředky poskytované ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
Objednávka č. 4531031915 ze dne 24. 8. 2017
o předmět plnění: dodání chemikálie ze strany společnosti Alven Laboratories
s.r.o. povinnému subjektu za úplatu
o objem plnění: 5.800 Kč včetně DPH
o zdroj: prostředky poskytované ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
Objednávka č. 4531032588 ze dne 21. 9. 2017
o předmět plnění: dodání chemikálie ze strany společnosti Alven Laboratories
s.r.o. povinnému subjektu za úplatu
o objem plnění: 6.600 Kč včetně DPH
o zdroj: prostředky poskytované ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
Objednávka č. 4531033652 ze dne31. 10. 2017
o předmět plnění: dodání chemikálie ze strany společnosti Alven Laboratories
s.r.o. povinnému subjektu_ za úplatu
o objem plnění: 450 Kč včetně DPH
o zdroj: prostředky poskytované ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
Objednávka č. 4531033745 ze dne 2. 11. 2017
o předmět plnění: dodání chemikálie ze strany společnosti Alven Laboratories
s.r.o. povinnému subjektu za úplatu
o objem plnění: 1.452 Kč včetně DPH
o zdroj: prostředky poskytované ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
Darovací smlouva ze dne 11. 12. 2017
o předmět plnění: bezúplatné poskytnutí finanční částky (daru) ze strany Alven
Laboratries s.r.o povinnému subjektu a závazek povinného subjektu užít dar ke
stanovenému účelu
o objem plnění: 21.000 Kč bez DPH
Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 21. 12. 2017. Smlouva byla
ukončena ke dni31. 7.2020
o předmět plnění: přenechání specifikovaných prostor sloužících k podnikání
k dočasnému užívání ze strany povinného subjektu společnosti Alven
Laboratories s.r.o. za úplatu za období od 1. 1. 2018 do31. 7. 2020
o objem plnění: nájemné ve výši 1.002 Kč bez DPH měsíčně a úhrada za služby
o
o

q)

r)

s)

t)

u)

v)

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.O., rektor
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w) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne30. 1. 2018
o předmět plnění: přenechání specifikovaných prostor sloužících k podnikání
k dočasnému užívání ze strany povinného subjektu společnosti Alven
Laboratories s.r.o. za úplatu za období od 15. 2. 2018 do 31. 3. 2018
o objem plnění: nájemné ve výši 14.133,75 Kč bez DPH měsíčně a úhrada za služby
x) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 21. 12. 2017. Smlouva byla
ukončena ke dni31. 7.2020
o předmět plnění: přenechání specifikovaných prostor sloužících k podnikání
k dočasnému užívání ze strany povinného subjektu společnosti Alven
Laboratories s.r.o. za úplatu za období od 1. 1. 2018 -31. 7. 2020.
o objem plnění: nájemné ve výši 8.820,17 Kč bez DPH měsíčně a úhrada za služby.
y) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 21. 12. 2017. Smlouva byla
ukončena ke dni31. 7. 2020
o předmět plnění: přenechání specifikovaných prostor sloužících k podnikání
k dočasnému užívání ze strany povinného subjektu společnosti Alven
Laboratories s.r.o. za úplatu za období od 1. 6. 2018 -31. 7. 2020
o objem plnění: nájemné ve výši 68.802, 2 5 Kč bez DPH měsíčně a úhrada za služby
z) Smlouva o odběru plynného dusíku ze dne 19. 8. 2018. Smlouva byla ukončena dne 22.
1. 2021
o předmětem plnění: poskytování ze strany povinného subjektu společnosti Alven
Laboratories s.r.o. prostřednictvím ocelového nerezového potrubí dodávky
plynného dusíku za úplatu
o objem plnění: na základě této smlouvy uhradila společnost Alven Laboratories
s.r.o. povinnému subjektu částku ve výši 157.138, 15 Kč
aa) Kupní smlouva ze dne 25. 6.2019
o předmět plnění: převedení vlastnického práva ke skleněnému reaktoru a
termostatu ze strany povinného subjektu na společnost Alven Laboratories
s.r.o. za úplatu
o objem plnění: 406.305 Kč bez DPH. Na základě čl. IV. odst. 6 a 7 Kupní smlouvy
uhradila společnost Alven Laboratories s.r.o. povinnému subjektu smluvní
pokutu ve výši 112.000 Kč.
bb) Darovací smlouva ze dne 25. 11. 2019
o předmět plnění: bezúplatné poskytnutí finanční částky (daru) ze strany Alven
Laboratries s.r.o povinnému subjektu a závazek povinného subjektu užít dar ke
stanovenému účelu
o objem plnění: 19.900 Kč bez DPH
cc) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne30. 7. 2020
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.O., rektor
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předmět plnění: přenechání specifikovaných prostor sloužících k podnikání
k dočasnému užívání ze strany povinného subjektu společnosti Alven
Laboratories s.r.o. za úplatu za období od 1. 8. 2020 do30. 11. 2020
o objem plnění: nájemné ve výši 19.629,40 Kč bez DPH měsíčně a úhrada za služby
dd) Rámcová smlouva o dílo ze dne4. 8. 2020 a dodatek č. 1 ze dne30. 9. 2020
o předmět plnění: realizace výzkumu prováděného povinným subjektem pro
společnost Alven Laboratories s.r.o. dle dílčích smluv o dílo
o objem plnění: na základě této smlouvy nebylo doposud plněno
ee) Darovací smlouva ze dne 11. 5.2021
o předmět plnění: bezúplatné poskytnutí finanční částky (daru) ze strany Alven
Laboratries s.r.o povinnému subjektu a závazek povinného subjektu užít dar ke
stanovenému účelu
o objem plnění: 19.900 Kč bez DPH
K bodu 4. žádosti povinný subjekt uvádí, že povinný subjekt s panem
neměl a nemá smluvní vztahy.
K bodu 5. žádosti povinný subjekt uvádí, že s
a to na základě následujících smluv či objednávek:

má či měl smluvní vztahy,

ff) Smlouva o řešení projektu ze dne 1.3.2014
o

předmět plnění: řešení grantového projektu ze strany
a
umožnění řešení grantového projektu a poskytnutí finanční podpory ze strany
povinného subjektu dle předmětné smlouvy

o

objem plnění: informace o poskytnuté finanční podpoře (stipendiu) není
poskytnuta z důvodu ochrany osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí a
osobních údajů dotčené osoby

gg) Faktura č. 82016 ze dne 18. 4. 2016
o

předmět plnění: dodání nástavce na doplnění helia ze strany
povinnému subjektu za úplatu

o

objem plnění: 1.815 Kč včetně DPH

zdroj: zdroj: prostředky poskytované ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
hh) Objednávka č.4514003102 ze dne 15. 5. 2017
o předmět plnění: dodání laboratorních potřeb ze strany
povinnému subjektu za úplatu
o objem plnění:36.670 Kč bez DPH
o zdroj: dotace ze státního rozpočtu
o
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ii) Objednávka č.4516000110 ze dne 25. 10. 2018
o předmět plnění: dodání laboratorních potřeb ze strany
povinnému subjektu za úplatu
o objem plnění: 63.000 Kč bez DPH
o zdroj: dotace ze státního rozpočtu
Objednávka
č.4514006343 ze dne 14. 2. 2019
jj)
o předmět plnění: dodání laboratorních potřeb ze strany
povinnému subjektu za úplatu
o objem plnění: 31.350 Kč bez DPH
o zdroj: dotace ze státního rozpočtu
kk) Objednávka č.4531044428 ze dne 3. 5. 2019
o předmět plnění: dodání ohřívacího termobloku ze strany
povinnému subjektu za úplatu
o objem plnění: 2.500 Kč včetně DPH
o zdroj: prostředky poskytované ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
li) Objednávka č.4531045704 ze dne 2. 7. 2019
o předmět plnění: dodání 2 kusů nádstavce ze strany
povinnému subjektu za úplatu
o objem plnění: 3.630 Kč včetně DPH
o zdroj: prostředky poskytované ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
Objednávka č.4598004560 ze dne 16. 6. 2020
mm)
o předmět plnění: dodání laboratorního reaktoru ze strany
povinnému subjektu za úplatu
o objem plnění: 89.000 Kč bez DPH
o zdroj: zdroj: prostředky poskytované ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
nn) Objednávka č. 4531054152 ze dne 5. 10. 2020
o předmět plnění: dodání 2 kusů termobloku ze strany
povinnému subjektu za úplatu
o objem plnění: 3.086 Kč včetně DPH
o zdroj: prostředky poskytované ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
Bod 6. žádosti:

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.O. , rektor

Univerzita Palackého v Olomouci I Křížkovského 8 I 771 47 Olomouc I T:
www.upol.cz

Stránka 9 z 18

Univerzita Palackého
v Olomouci
,,Zda se společnosti Scichem s.r.o. nebo Scale UP Laboratory s.r.o. nebo A/ven Laboratories s.r.o.
účastnily (samostatně či společně) výběrového řízení na plnění některé zakázky Univerzity nebo
Fakulty jako subdodavatelé a s jakým výsledkem
11
•

Žadatel tento bod upřesnil následovně: ,,Dotaz se týká jak všech výběrových řízení, vyhlášených
veřejných zakázek či veřejných soutěží, ve kterých vystupovala Univerzita nebo Fakulta jako
vyhlašovatel na výběr dodavatele pro Univerzitu nebo Fakultu, pokud se jich účastnila některá
z osob vymezených v Žádosti jako soutěžitel či přihlašovatel, tak všech výběrových řízení,
vyhlášených veřejných zakázek či veřejných soutěží, kterých se účastnila Univerzita nebo Fakulta
v pozici zájemce o plnění dodavatele třetích osob a uvedené společnosti a osob jako
subdodavatelé Univerzity nebo Fakulty.
Pokud jde o výběrová řízení, vyhlášené veřejné zakázky či veřejné soutěže, v nichž Univerzita nebo
Fakulta vybíraly dodavatele, týká se Žádost o informace jak o skutečnostech, kdy byly osoby
vymezené v Žádosti v pozici dodavatele, tak v pozici subdodavatele (poddodavatele), tj. osoby
pomocí, které má dodavatel plnit určitou část zakázky nebo poskytnout dodavateli k plnění
zakázky určité věci či práva.
Informace žádáme i pro případy, že se Univerzita, Fakulta nebo jakákoli její organizační složka
účastnila výběrového řízení nebo veřejné soutěže k plnění pro vymezené osoby jako
vyhlašovatele.
11

K bodu 6 žádosti povinný subjekt sděluje, že neuzavřel s žádnou z uvedených společností smluvní
vztah na základě jakéhokoliv proběhlého zadávacího či výběrového řízení v rámci veřejných
zakázek administrovaných oddělením veřejných zakázek povinného subjektu. Zároveň povinný
subjekt dodává, že v rámci veřejných zakázek nepožaduje po dodavatelích, aby doložil seznam
svých subdodavatelů, když tuto povinnost nemá dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Povinný subjekt tedy nemůže vyloučit, že se
některá z uvedených společností účastnila některé zakázky povinného subjektu jako
subdodavatel (poddodavatel), když touto informací nemusí ani není povinen disponovat.
Bod 7. žádosti:
,,Zda Univerzita nebo Fakulta poskytla společnosti Scichem s.r.o. nebo Scate UP Laboratory s.r.o.
nebo
dat. nar.
nebo A/ven Laboratories s.r.o. nebo
, jakékoli plnění ať již peněžité nebo nepeněžité jednorázové i
, dat. nar.
opakované a na základě jakého důvodu (zejména provize z prodejů, poskytování služeb apod.) a
zda se jednalo o prostředky z rozpočtu Univerzity nebo Fakulty původem ze státního rozpočtu
nebo rozpočtu Evropské unie (grantu, fondu apod.).
11

K bodu 7 žádosti povinný subjekt sděluje, že poskytl či poskytuje plnění společnostem Scale UP
. Plnění, ať již peněžitá nebo
Laboratory s.r.o., Alven Laboratories s.r.o., a
nepeněžitá, která povinný subjekt uvedeným subjektům poskytl, jsou uvedena v bodech 2,3, 5
části li. tohoto rozhodnutí. V případech, kdy povinný subjekt poskytoval peněžitá plnění, je
uvedeno, z jakého zdroje byly finanční prostředky poskytnuty. V případě nájemních smluv byla
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.O., rektor
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společnostem Scale UP Laboratory s.r.o a Alven Laboratories s.r.o. poskytnuta sleva
z nájemného, která představuje veřejnou podporu de minimis dle nařízení Komise (ES) č.
1407/2013 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské
unie na na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU 352/2013 L 1 dne 18. 12.
2013.
Bod 8 Vaší žádosti:
Zda Univerzita nebo Fakulta poskytla nebo poskytuje k úplatnému nebo bezplatnému užívání
formou nájmu, licence nebo výpůjčkou jakýkoli majetek (zejména nemovité věci, laboratoře,
duševní vlastnictví, know-how apod.) společnosti Scichem s.r.o. nebo Scate UP Laboratory s.r.o.
, dat. nar.
nebo
nebo A/ven Laboratories s.r.o. nebo
dat. nar.
"
11

K bodu 8 žádosti povinný subjekt sděluje, že plnění, při kterých povinný subjekt poskytoval či
poskytuje majetek, jsou uvedena pod písmeny a, b, e, f, g, h, j, I , n, o, v, w, x, y, z, aa, cc, ff bodu
2, 3 a 5 části li. tohoto rozhodnutí. Jedná se o plnění poskytovaná společnosti Scale UP
Laboratory s.r.o., Alven Laboratories s.r.o., a
Bod 9. žádosti:
Zda Univerzita nebo Fakulta obdržela nebo získává jakékoli plnění peněžité i nepeněžité,
jednorázové i opakované od společnosti Scichem s.r.o. nebo Scate UP Laboratory s.r.o. nebo
A/ven Laboratories s.r.o. nebo
dat. nar.
nebo
, dat. nar.
, a na základě jakého důvodu (zejména provize z prodejů,
poskytování služeb apod.).
11

K bodu 9 žádosti povinný subjekt sděluje, že obdržel či získává plnění od společností Scale UP
Laboratory s.r.o., Alven Laboratories s.r.o., a
. Plnění, ať již peněžitá nebo
nepeněžitá, která povinný subjekt od uvedených subjektů obdržel či získává, jsou uvedena
v bodech 2, 3, 5 části li. tohoto rozhodnutí.
Bod 10. žádosti:
Zda Univerzita nebo Fakulta má v pracovních smlouvách uzavřených se svými zaměstnanci
(akademickými pracovníky) sjednány konkurenční doložky, které by těmto zaměstnancům
zařazeným na Fakultu znemožňovaly podnikání a vjakém předmětu činnosti nebo souběžný
pracovní poměr nebo výkon práce na základě dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti. "

11

K bodu 10 žádosti povinný subjekt sděluje, že pracovní smlouvy, které povinný subjekt uzavírá
se svými zaměstnanci, neobsahují zvláštní ujednání zamezující souběžné podnikání či pracovní
poměr či práci na základě dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti zaměstnancům
povinného subjektu. Povinný subjekt dodává, že určité omezení výkonu další výdělečné činnosti
vyplývá přímo ze zákona (dle ust. § 304 odst. 1 zákoníku práce platí, že „zaměstnanci mohou
vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.O., rektor
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výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou
zaměstnání, jen s jeho předchozím písemným souhlasem". Zároveň dle odst.3 tohoto ustanovení
platí, že „omezení stanovené v odstavci 1 se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické,
publicistické, literární a umělecké činnosti"). V případě rektora, děkana fakulty a ředitele
vysokoškolského ústavu povinného subjektu je tzv. střet zájmů upraven v čl. 7 vnitřního předpisu
UP (A-1/2017-ÚZ06) - Statut Univerzity Palackého v Olomouci {VI. Úplné znění).
Dále povinný subjekt sděluje, že se zaměstnanci povinného subjektu nesjednává konkurenční
doložku, kterou se zaměstnanec zavazuje po určitou dobu po skončení zaměstnání zdržet
výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti povinného subjektu nebo která
by měla vůči němu soutěžní povahu.
Bod 11. žádosti:
„Jakým způsobem zajišťuje Univerzita nebo Fakulta, že výsledky duševní činnosti jejich
zaměstnanců zejména vynálezecké, autorské a jiné činnosti, jejímž výsledkem je průmyslové
právo vytvořené v rámci pracovněprávního či obdobného poměru na zařízeních a v prostorách
Univerzity nebo Fakulty, včetně zaměstnaneckých autorských děl a podnikových vynálezů, nejsou
převedeny (resp. v případě autorských děl k nim není postoupen výkon majetkových autorských
práv) na jiný subjekt, než je Univerzita a Fakulta. "
K bodu 11 žádosti povinný subjekt sděluje, že ochrana práv k předmětům průmyslového
vlastnictví vzniklých na UP je zajišťována zejména postupem dle Vnitřní normy UP (B3-16/1-SR
ÚZ01) - Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen
„vnitřní norma Realizace práv průmyslového vlastnictví na UP". Jedná se zejména o povinnost
zaměstnanců týkající se oznámení vytvoření předmětu průmyslového vlastnictví, jeho evidence
a případně uplatnění práva na právní ochranu takového předmětu průmyslového vlastnictví,
zejména podáním přihlášky k ochraně předmětu průmyslového vlastnict.ví u příslušného
správního úřadu. Vnitřní normu Realizace práv průmyslového vlastnictví na UP povinný subjekt
dokládá jako přílohu tohoto rozhodnutí.
Bod 12. žádosti:
„Jakým způsobem zajišťuje Univerzita nebo Fakulta u zaměstnanců, kteří mají zaměstnanecký či
obdobný poměr s jakoukoliv třetí stranou, že výzkum a duševní činnost vyvíjená v rámci vztahu
s Univerzitou nebo Fakultou není dále využívána k vytvoření zaměstnaneckého autorského díla
či podnikového vynálezu ve prospěch takové třetí osoby. "
K bodu 12 žádosti povinný subjekt sděluje, že zaměstnancům povinného subjektu jsou uloženy
povinnosti vnitřní normou Realizace práv průmyslového vlastnictví na UP týkající se ochrany
předmětů průmyslového vlastnictví na UP. Zaměstnanci povinného subjektu jsou povinni chránit
veškeré průmyslové vlastnictví povinného subjektu i práva s ním spojená. Dále jsou povinni
zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo být v rozporu s oprávněnými zájmy povinného
subjektu ve vztahu k předmětům průmyslového vlastnictví, a zároveň jsou povinni dbát, aby
veškeré předměty průmyslového vlastnictví povinného subjektu byly využívány pouze pro
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.O., rektor
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potřebu povinného subjektu nebo v jeho oprávněném zájmu. Dále jsou povinni při zveřejňování
výsledků svého výzkumu nebo vývoje postupovat tak, aby neohrozili potenciální zájem
povinného subjektu na právní ochranu předmětu průmyslového vlastnictví. Obecně jsou dále
zaměstnanci povinny nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele (viz ust. § 301
zákoníku práce). V některých případech jsou se zaměstnanci uzavírány dohody o mlčenlivosti,
které je zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, které se dozví
v souvislosti s výkonem práce.
Bod 13. žádosti:
jádáme současně o poskytnutí kopií všech smluv uzavřených Univerzitou nebo Fakultou
s uvedenými subjekty (korporacemi a fyzickými osobami), kde je to možné vzhledem k omezením
zákona o svobodném přístupu k informacím.
11

K bodu 13. žádosti povinný subjekt sděluje, že jako přílohy tohoto rozhodnutí poskytuje kopie
smluv uzavřených mezi povinným subjektem a společností Scale Up Laboratory s.r.o, Alven
Laboratories s.r.o. a
Požadované informace (smlouvy) povinný subjekt poskytuje s omezeními konstatovanými ust. §
12 lnZ, který vymezuje tzv. podmínky omezení práva na informace, více viz část Ill. a IV. tohoto
rozhodnutí. Dle uvedeného ust. § 12, věty prvé, platí: ,,všechna omezení práva na informace
provede povinný subjekt tak, že poskytne požadované informace včetně doprovodných informací
po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon".

Zároveň povinný subjekt uvádí, že neposkytuje smlouvy, na základě kterých proběhlo plnění dle
písm. e), i) bodu 3 a písm. gg) bodu S čl. li tohoto rozhodnutí, jelikož těmito smlouvami
(uzavřenými objednávkami) již nedisponuje. Faktickým důvodem pro částečné odmítnutí žádosti
může být i neexistující informace. V takovém případě se jedná o požadavek na vytvoření nové
informace ve smyslu § 2 odst.4 lnfZ, podle kterého „povinnost poskytovat informace se netýká
dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací". V rozsahu smluv
(objednávek), kterými již povinný subjekt nedisponuje, povinný subjekt žádost o informace
v souladu s ust. § 15 odst. 1 lnfZ ve spojení s ust. § 2 odst.4 lnfZ částečně odmítá.
Ill.

Co se týká konkrétního omezení práva na informace, tedy vyloučení poskytnutí informace jejím
začerněním v poskytovaných smlouvách z důvodu ochrany osobních údajů:
a) není poskytnuta informace - Smlouva o řešení projektu ze dne 1. 3.2014 uzavřená s
b) není poskytnuta informace - jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo osob
uvedených ve smlouvách jako kontaktní osoby či jiné osoby uvedené ve smlouvě (jméno
a příjmení osob podepisující smlouvy je poskytnuto)

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., rektor
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c) není poskytnuta informace - grafické zobrazení podpisů osob podepisující smlouvu a
parafy
Ve vztahu k bodu a) povinný subjekt uvádí, že neposkytuje Smlouvu o řešení projektu ze dne 1.
jelikož se jedná o smlouvu, která byla uzavřena
3. 2014 uzavřenou s
s
jako fyzickou osobou v rámci řešení studentského projektu, tj. mimo
rámec své podnikatelské činnosti. V daném případě se žadatel dotazuje na konkrétní osobu,
která mu je známa, a v takovém případě lze veškeré požadované informace považovat za osobní
údaje, neboť se vztahují ke konkrétnímu subjektu.
Pravidla pro zpřístupnění údajů vypovídajících o osobnosti a soukromí člověka (vč. jeho osobních
údajů), vymezuje § 8a zákona lnfZ zjednodušeně tak, že dotčené údaje se na základě žádosti o
informace zpřístupní pouze při splnění podmínek stanovených právními předpisy upravujícími
jako
jejich ochranu, případně pouze na základě souhlasu subjektu údajů. I
dotčená osoba s poskytnutím informací (předmětné smlouvy) nevyjádřil výslovný souhlas.
Dle ust. § 8b odst. 1 lnfZ povinný subjekt poskytne základní údaje o osobě, které poskytl veřejné
prostředky. Vzhledem k tomu, že zde dochází ke konfliktu práva na informace a výjimky z práva
na ochranu soukromí a osobních údajů, provedl povinný subjekt řešení vzájemného konfliktu
obou práv za pomocí tzv. testu proporcionality". Vzhledem k tomu, že v daném případě povinný
poskytl veřejné prostředky formou stipendia, provedl povinný
subjekt
subjekt analogicky tzv. platový test dle nálezu ŮS ze dne 27. 10. 2017, sp. zn. IV. ŮS 1 378/1 6
(dále jen „nález").
11

Bod 1 25 odůvodnění nálezu uvádí, že povinný subjekt je oprávněn odmítnout poskytnout žadateli
žadatelem požadované informace o platu a odměnách zaměstnance (v daném případě informace
o stipendiu studenta), pokud nejsou splněny všechny tyto podmínky: 1 ) informace existuje a je
dostupná; 2) žadatel o informaci plní úkoly či poslání dozoru veřejnosti či roli tzv. společenského
hlídacího psa"; 3) informace samotná se týká veřejného zájmu;4) účelem vyžádání informace je
přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu.
11

V daném případě povinný subjekt konstatuje, že v žádosti žadatele není zmínka o účelu,
k jakému mají být požadované osobní údaje a zda mají být užity ve veřejném zájmu, naopak lze
dedukovat, že záměrem žadatele může být poškození zájmů dotčené osoby v rámci
konkurenčního boje. V popsaném případě tak povinný subjekt nedovodil, že by převažoval
veřejný zájem na zpřístupnění údaje o výši stipendia nad ochranou osobnosti a osobních údajů
a v této části rozhodl o odmítnutí žádosti.
Ve vztahu k bodům b) a c) povinný subjekt konstatuje, že tyto informace jsou informacemi
týkajícími se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobních údajů.
Takové informace lze dle ust. § 8a lnfZ poskytnout jen v souladu s právními předpisy upravujícími
jejich ochranu. Těmi jsou zejména občanský zákoník, zákon č 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.O., rektor
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Povinný subjekt v této věci konstatuje, že nenalézá žádný zákonný důvod pro poskytnutí daných
informací. Poskytnutí daných informací ze strany povinného subjektu by tak nebylo v souladu s
právem.
IV.

Co se týká konkrétního omezení práva na informace, tedy vyloučení poskytnutí informace jejím
začerněním v poskytovaných smlouvách z důvodu obchodního tajemství:
d} není poskytnuta informace- specifikace objednávek uzavřených se společností Scale UP
Laboratory a.s. na základě Rámcové smlouvy o smluvním výzkumu a spolupráci ze dne
4. S. 2015 a specifikace objednávek uzavřených se společností Alven Laboratories s.r.o
na základě Rámcové smlouvy o spolupráci ze dne 1. 1. 2016
e} není poskytnuta informace - ceny uvedené v objednávkách uzavřených se společností
Scale UP Laboratory a.s. na základě Rámcové smlouvy o smluvním výzkumu a spolupráci
ze dne 4. 5. 2015. Objednávka č. 201701001 byla uveřejněna v registru smluv, tudíž
nenaplňuje všechny znaky obchodního tajemství, když se nejedná o nedostupnou
skutečnost. Informace o této objednávce včetně její specifikace a ceny povinný subjekt
žadateli poskytuje.
f} není poskytnuta informace - odměna povinnému subjektu za plnění dle Rámcové
smlouvy o spolupráci ze dne 1. 1. 2016 uzavřené se společností Alven Laboratories s.r.o.
a ceny objednávek uzavřených se společností Alven Laboratories s.r.o na základě této
smlouvy
g} není poskytnuta informace - látky, za jejichž výrobu a prodej třetími osobami náleží
povinnému subjektu podíl na provizi dle Smlouvy o podílu na provizi z realizované
výroby uzavřené se společností Scale UP Laboratory s.r.o.
h} není poskytnuta informace - podíl z provize, který náleží povinnému subjektu dle
Smlouvy o podílu na provizi z realizované výroby uzavřené se společností Scale UP
Laboratory s.r.o.
Dle ust. § 9 odst. l lnfZ platí, že „pokudje požadovaná informace obchodním tajemstvím, povinný
subjekt ji neposkytne." Obchodní tajemství dle ust. § 504 občanského zákoníku „tvoří
konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných kruzích běžně nedostupné
skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím
způsobem jejich utajení".
Ve vztahu k bodům d) a g} povinný subjekt uvádí, že se jedná o odborné informace o konkrétních
metodách a chemických látkách, které smluvní strany využívaly či využívají při výzkumu. Žadatel
může na základě poskytnutých informací např. dovodit v jaké kvalitě, či s jakými náležitostmi
jsou obecně pro_vázeny laboratorní postupy, kterými společnost Scale UP Laboratory s.r.o. či
Alven Laboratories s.r.o., na základě dodaných dat povinným subjektem, disponuje. Jedná se o
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.O., rektor
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konkrétní technologické poznatky, které jsou využitelné, a jejich vyzrazení je způsobilé přinést
žadateli konkurenční výhodu.
Ve vztahu k bodům e), f) a h) uvádí, že se jedná o konkrétní informace, které vypovídají o
obchodní strategii společnosti Scale UP Laboratory s.r.o. a Alven Laboratories s.r.o., ze které
může být odvoditelná dlouhodobější cenová politika daného soutěžitele na trhu a je cennou
informací využitelnou konkurenčními subjekty v hospodářské soutěži.
Podle ust. § 9 odst. 2 lnfZ se při poskytování informace, která se týká používání veřejných
prostředků, nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za
porušení obchodního tajemství. V daném případě se jedná o informaci týkající se vynakládání
finančních prostředků společnosti Scale UP Laboratory s.r.o. a Alven Laboratories, nikoliv o
platby povinného subjektu, aplikace ust. § 9 odst. 2 lnfZ tedy není v daném případě relevantní.
Společnosti Scale Up Laboratory s.r.o. a Alven Laboratories s.r.o. jsou chemicko-farmaceutické
společnosti a všechny výše uvedené informace jsou konkrétními informacemi týkající se dalšího
vývoje v této oblasti. Jedná se o informace, které jsou běžně nedostupné, souvisejí se závodem
smluvních stran a jejích vyzrazením by mohlo dojít ke zneužití informací v rámci konkurenčního
boje v dané specifické oblasti na trhu, případně též k poškození zájmů partnerů, se kterými
uvedené společnosti dále spolupracují. Žadatel je přitom přímý konkurent uvedených
společností. Smluvní strany zároveň zajišťují utajení těchto informací, a to smluvním
požadavkem na zachování mlčenlivosti předmětných informací. Jelikož výše uvedené informace
naplňují znaky uvedené v § 504 občanského zákoníku, jedná se o obchodní tajemství a není tedy
možnéje poskytnout.

v.
Povinný subjekt konstatuje, že žadateli poskytuje informace uvedené v čl. li. tohoto rozhodnutí.
Povinný subjekt vydává rozhodnutí o částečném odmítnutí informací ve smyslu ust. § 15 odst. 1
lnfZ
ve spojení s ust. § 2 odst. 4 lnfZ ohledně smluv, na základě kterých proběhla plnění
uvedená v písm. e), i) bodu 3 a písm. gg) bodu 5 čl. li tohoto rozhodnutí, jelikož těmito
smlouvami (uzavřenými objednávkami) již nedisponuje, tj. jedná se o neexistující
informace;
ve spojení s ust. § 8a odst. 1 lnfZ a čl. 5 a 6 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních
údajů ohledně informací obsažených v poskytnutých smlouvách, které jsou osobními
údaji fyzických osob;
ve spojení s ust. § 9 odst. 1 lnfz ohledně informací, které jsou obchodním tajemstvím
společnosti Scale UP Laboratory s.r.o. a Alven Laboratories s.r.o.
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., rektor
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Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ust. § 16 lnfZ podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů od
jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím Univerzity Palackého v Olomouci, se sídlem
Křížkovského 511/8, Olomouc, 77147. O odvolání v souladu s ustálenou judikaturou správních
soudů a s § 20 odst. 5 lnfZ rozhodne Úřad pro ochranu osobních údajů, neb se v tomto případě
jedná o rozhodnutí povinného subjektu v samostatné působnosti.

Příloha:
Smlouvy uzavřené se společností Scale UP Laboratories s.r.o.:
Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 1. 6. 2015
Dodatek č. 1 ze dne 1. 5. 2016 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 1. 6.
2015
Dohoda o zániku Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 1. 6. 2015
Rámcová smlouva o smluvním výzkumu a spolupráci ze dne4. 5. 2015
Smlouva o poskytnutí práva užívat poštovní adresu poskytovatele jako adresu pro doručování ze
dne 27.4. 2017.
Dodatek č. 1 ze dne 21. 8. 2017 ke Smlouvě o poskytnutí práva užívat poštovní adresu
poskytovatele jako adresu pro doručování ze dne 27.4. 2017
Smlouva o podílu na provizi z realizované výroby ze dne 30.4. 2021.
Smlouvy uzavřené se společností Alven Laboratories s.r.o.:
Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 1. 6. 2015
Dodatek č. 1 ze dne 1. 5. 2016 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 1. 6.
2015
Nájemní smlouva ze dne 10. 12. 2015
Rámcová smlouva o spolupráci ze dne 1. 1. 2016
Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnřkání ze dne 1. 10. 2016
Objednávka č.4531026925 ze dne 8. 11. 2016
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.O., rektor
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Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 30. 12. 2016
Objednávka č. 4531028829 ze dne 3.3. 2017
Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 31.3. 2017
Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 27. 6. 2017
Objednávka č. 4531031364 ze dne 18. 7. 2017
Objednávka č. 4531031915 ze dne 24. 8. 2017
Objednávka č. 4531032588 ze dne 21. 9. 2017
Objednávka č. 4531033652 ze dne 31. 10. 2017
Objednávka č. 4531033745 ze dne 2. 11. 2017
Darovací smlouva ze dne 11. 12. 2017
Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 21. 12. 2017 (1)
Dohoda o zániku Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 21. 12. 2017 (2)
Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 30. 1. 2018
Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 21. 12. 2017 (2)
Dohoda o zániku Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 21. 12.2017 (2)
Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 21. 12. 2017 (3)
Dohoda o zániku Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 21. 12. 2017 (3)
Smlouva o odběru plynného dusíku ze dne 19. 8. 2018
Dohoda o ukončení smlouvy o odběru plynného dusíku ze dne 19. 8. 2018
Kupní smlouva ze dne 25. 6. 2019
Darovací smlouva ze dne 25. 11. 2019
Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne30. 7. 2020.
Rámcová smlouva o dílo ze dne 4. 8.2020 a dodatek č. 1 ze dne30. 9.2020
Dodatek č. 1 ze dne 30. 9. 2020 k Rámcové smlouvě o dílo ze dne 4. 8.2020
Darovací smlouva ze dne 11. 5.2021
Smlouvy uzavřené s
Objednávka č. 4514003102 ze dne 15. 5. 2017
Objednávka č. 4516000110 ze dne 25. 10. 2018
Objednávka č. 4514006343 ze dne 14. 2. 2019
Objednávka č. 4531044428 ze dne 3. 5.2019
Objednávka č. 4531045704 ze dne 2. 7.2019
Objednávka č. 4598004560 ze dne 16. 6. 2020
Objednávka č. 4531054152 ze dne 5. 10. 2020
Vnitřní norma UP (B3-16/1-SR-ÚZ0l) - Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě
Palackého v Olomouci
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