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                                                                                              PŘÍLOHA k OR č. 36/2021 

 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
 

Univerzita Karlova 

IČO 002 16 208 

RID školy 11000 

se sídlem Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1 

adresa pro doručování [ADRESA FAKULTY] 

 

jednající prostřednictvím této součásti (dále jen „Fakulta“): 

 

[NÁZEV FAKULTY] 

se sídlem [SÍDLO FAKULTY] 

RID fakulty [RID FAKULTY] 

zastoupená děkanem [JMÉNO, FUNKCE A TITUL] (dále jen „Děkan“) 

 

(dále jen „Příkazce“, na straně jedné) 

 

a 

 

[JMÉNO A PŘÍJMENÍ EXTERNÍHO ŠKOLITELE] 

dat. nar./IČO [DATUM NAROZENÍ EXTERNÍHO ŠKOLITELE] NEBO [IČO EXTERNÍHO ŠKOLITELE] 

trvale bytem/se sídlem [MÍSTO POBYTU EXTERNÍHO ŠKOLITELE] NEBO [SÍDLO EXTERNÍHO ŠKOLITELE] 

zapsán v (OBCHODNÍM NEBO ŽIVNOSTENSKÉM REJSTŘÍKU) 

(dále jen „Příkazník“, na straně druhé) 

 

(Příkazce a Příkazník dále společně též jako „Strany“ a každá ze Stran samostatně též jako „Strana“) 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

 

(A) Příkazce je veřejnou univerzitní vysokou školou, jež jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy je 

vrcholným centrem vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti a má klíčovou úlohu ve 

vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti mj. tím, že umožňuje 

v souladu s demokratickými principy přístup k vysokoškolskému vzdělání a získání odpovídající 

profesní kvalifikace, když za tímto účelem mj. zajišťuje doktorský studijní program zaměřený na 

vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost; 

 

(B) Příkazník je odborníkem na příslušný obor, v jehož rámci Příkazce prostřednictvím Fakulty 

v příslušném akreditovaném studijním programu zajišťuje realizaci doktorského studijního 

programu, jenž svou odborností z hlediska národního i mezinárodního je zárukou kvalitního a 

řádného vedení studenta a splňuje všechny předpoklady k tomu, aby dbal dobrého jména 

Příkazce; 
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(C) Příkazník byl nebo má být jmenován podle aktuálně účinných vnitřních předpisů Příkazce 

školitelem studenta doktorského studijního programu realizovaného Příkazcem, jehož studium 

bude probíhat podle individuálního studijního plánu pod dohledem Příkazníka jakožto jeho 

školitele (dále jen „Doktorské studium“), a tím obstarávat záležitosti Příkazce v souvislosti 

s kontrolou plnění studijních povinností a vedením studenta studujícího Doktorský program; 

 

(D) Strany mají zájem vymezit svá vzájemná práva a povinnosti související s výkonem funkce 

školitele Příkazníkem včetně odměny Příkazníka touto smlouvou s ohledem na to, že Příkazník 

není s Příkazcem (resp. Fakultou) v žádném pracovněprávním, nebo obdobném vztahu, na jehož 

základě by mohl plnit pracovní či obdobné úkoly, a je tedy vůči Příkazci v postavení externího 

školitele Doktorského studia (dále jen „Externí školitel“); 

 

uzavřely Strany níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) ve spojení 

s ustanovením § 47 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění (dále jen „zákon o vysokých školách“) tuto  

 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVU (dále jen „Smlouva“). 

 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

1.1. Předmětem této Smlouvy jsou vzájemná práva a povinnosti Stran v souvislosti s výkonem funkce 

Externího školitele ve smyslu ustanovení § 47 zákona o vysokých školách, ustanovení čl. 10 odst. 

6, 8 a 11 a čl. 11 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, v platném znění (dále 

jen „Studijní a zkušební řád“), Opatření rektora Manuál pro doktorské studium, v platném znění 

(dále jen „Manuál“), Opatření rektora Stanovení odměn školitelům studentů po absolvování 

studia v doktorském studijním programu (dále jen „Opatření o odměně“), Pravidel pro 

organizaci studia Fakulty a dalších předpisů, z nichž plynou pro Příkazníka přímo či nepřímo 

jakékoli právní, etické či morální povinnosti související s výkonem funkce Externího školitele 

případně předpisy, které zde uvedené v budoucnu zcela nebo částečně nahradí (dále jen 

„Předpisy upravující povinnosti externího školitele“). Přechodná ustanovení Předpisů 

upravujících povinnosti externího školitele mohou vymezit jednotlivé případy, kdy se na práva a 

povinnosti Stran vztahují tyto předpisy i ve starším znění. 

 

1.2. Strany prohlašují, že Příkazník byl nebo bude v souladu s čl. 10 odst. 6 Studijního a zkušebního 

řádu jmenován školitelem Doktorského studia jakožto Externí školitel, a to pro následujícího 

studenta Doktorského studia: 

 

1.2.1. Jméno, příjmení a akademický titul: [JMÉNO, PŘÍJMENÍ, AKADEMICKÝ TITUL] 

 

1.2.2. Datum zápisu studenta ke studiu:  [DATUM ZÁPISU] 

 

1.2.3. Studijní program:    [STUDIJNÍ PROGRAM] 

 

1.2.4. Datum narození:    [DATUM NAROZENÍ] 
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(dále jen „Student“). 

 

1.3. Příkazník se zavazuje vykonávat pro Příkazce ve spolupráci se Studentem a v souladu se 

studijními povinnostmi vyplývajícími Studentu z účasti na Doktorském studiu zejména 

následující činnosti související s výkonem funkce Externího školitele vycházející zejména 

z Manuálu, a to podle aktuálních potřeb Studenta a průběhu a povahy Doktorského studia: 

 

1.3.1. sestavovat společně se Studentem a v souladu s akreditací příslušného studijního 

programu návrh individuálního studijního plánu včetně tématu disertační práce (dále jen 

„Individuální studijní plán“); po založení Individuálního studijního plánu je povinen jej 

předložit oborové radě do dvou měsíců od začátku akademického roku, do něhož se 

Student zapsal, NEBO od zahájení studia (u studentů, kteří zahájí studium v polovině 

akademického roku podle čl. 10 odst. 6. Studijního a zkušebního řádu); 

 

1.3.2. schvalovat téma disertační práce navržené Studentem a případně mu pomáhat s jeho 

formulací, zejména na žádost Studenta; 

 

1.3.3. průběžně sledovat plnění studijních povinností Studenta a pravidelně s ním konzultovat 

výsledky Doktorského studia; 

 

1.3.4. kontrolovat, aby obsah disertační práce byl v souladu s obsahem studijního programu, 

který Student studuje, a v případě nesouladu s obsahem studijního programu navrhnout 

oborové radě řešení; 

 

1.3.5. pravidelně (nejméně však jednou ročně) hodnotit v modulu Studijního informačního 

systému (SIS) plnění Individuálního studijního plánu a toto hodnocení, za jehož správnost 

zodpovídá, předkládat oborové radě ke schválení; povinnosti Individuálního studijního 

plánu musí být pro každý akademický rok konkrétní a kontrolovatelné a v souladu 

s akreditací příslušného studijního programu; 

 

1.3.6. doporučovat spolu s oborovou radou žádost Studenta o změnu formy studia Děkanovi; po 

uplynutí standardní doby studia Studenta již není jeho doporučení nutné; 

 

1.3.7. školit, vést Studenta, doporučovat mu odbornou literaturu (prameny), učit Studenta 

pohybovat se v odborné společnosti, vystupovat na veřejnosti při prezentaci výsledků své 

vědecké práce (soft skills), učit Studenta získávat finanční zdroje na zabezpečení jeho 

projektů, pomáhat mu s navazováním odborných kontaktů doma i v zahraničí se vstupem 

do mezinárodní vědecké komunity, učit ho předávat poznatky ve výuce studentům a je 

mu nápomocný při vykonávání pedagogických aktivit stanovených v Individuálním 

studijním plánu;  

 

1.3.8. [PŘÍPADNĚ DOPLŇTE DO SEZNAMU SPECIFICKÉ ČINNOSTI DOSUD NEUVEDENÉ – NAPŘ. 

SPECIFICKÉ PRO DANÉ STUDIUM]; 
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1.3.9. další aktivity související s výkonem funkce Externího školitele dle dohody Stran, nebo 

které jsou nezbytné pro řádný průběh Doktorského studia; a 

 

1.3.10. další činnosti, na jejichž výkonu se Strany dohodnou; 

 

(společně dále jen „Činnosti“). 

 

1.4. Příkazník může dále vedle výše specifikovaných Činností navrhnout oborové radě ustanovení 

konzultanta z řad odborníků daného studijního programu (odst. 1.2.3. této Smlouvy), který je 

díky svým speciálním odborným znalostem nebo metodickým a technickým možnostem 

schopen vést Studenta v rámci určitého věcného nebo časového úseku Doktorského studia, 

zejména pokud má za to, že je to nutné a vhodné pro dosažení cílů Doktorského studia. 

 

1.5. Příkazce se zavazuje uhradit Příkazníkovi za řádně a včas vykonané Činnosti jednorázovou 

odměnu dle této Smlouvy, pokud mu na ni vznikne nárok. 

 

2. POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA 

 

2.1. Příkazník bude při plnění povinnosti školitele Doktorského studia postupovat podle aktuálně 

účinných (odst. 1.1. této Smlouvy) vnitřních předpisů Příkazce, které stanoví práva a povinnosti 

Externího školitele vůči Příkazci a Studentu. Příkazník je povinen zajistit výkon Činností řádně a 

včas, vykonávat Činnosti poctivě a s odbornou péčí, dle svých odborných schopností a znalostí a 

na svůj náklad a nebezpečí.  

 

2.2. Příkazník bude jednotlivé Činnosti vykonávat na základě konkrétních úkolů vyplývajících 

z průběhu Doktorského studia, které vyplývají zejména, nikoliv však výlučně, z Předpisů 

upravujících povinnosti externího školitele. Příkazník je zejména povinen vykonávat jednotlivé 

Činnosti tak, aby jejich výsledkem bylo řádné dokončení Doktorského studia Studenta (odst. 6.2. 

této Smlouvy).  

 

2.3. Nebude-li Příkazník schopen z důležitých důvodů vykonat konkrétní Činnost a splnit tak zadání 

Příkazce, je povinen o tom bezodkladně písemně informovat Příkazce a Studenta a podniknout 

veškeré kroky k zabránění nebo zmírnění újmy, která tím může Příkazci či Studentu vzniknout. 

Zejména je Příkazník povinen učinit veškeré kroky k tomu, aby tím nebyl ohrožen řádný průběh 

Doktorského studia, a navrhnout Studentu konkrétní řešení takových situací. 

 

2.4. Příkazník je povinen vykonávat Činnosti osobně a není oprávněn pověřit výkonem Činností třetí 

osobu, tím není dotčena možnost pověřit konzultanta vedením Studenta v rámci určitého 

věcného nebo časového úseku Doktorského studia postupem podle odst. 1.4. této Smlouvy. 

 

2.5. Příkazník je povinen umožnit Příkazci (oborové radě, případně jiným orgánům oprávněným 

jednat za Fakultu) kontrolovat výkon Činností, a to zejména za tím účelem, zda je plněn cíl 

Doktorského studia na základě Individuálního studijního plánu, a to za podmínek stanovených 

Předpisy upravujícími povinnosti externího školitele. 
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3. ZAJIŠTĚNÍ PROSTŘEDKŮ PRO VÝKON ČINNOSTÍ 

 

3.1. Příkazník je povinen vykonávat Činnosti především vlastními prostředky a z vlastních prostor. 

Toto ustanovení se nevztahuje na ty Činnosti, které je z povahy věci nutné konat z prostor 

Příkazce (Fakulty), což se vztahuje mj. na ty Činnosti, které vyžadují osobní součinnost Příkazníka 

a Studenta v těchto prostorech. 

 

[DALŠÍ TŘI ODSTAVCE POUŽIJTE POUZE TEHDY, POKUD UK POSKYTNE ŠKOLITELI NĚJAKÉ VYBAVENÍ – 

vycházíme v takovém případě z toho, že tyto prostředky budou půjčeny bezplatně] 

 

3.2. Strany se dohodly, že na dobu trvání závazku z této Smlouvy Příkazce přenechá Příkazníkovi na 

základě výpůjčky do užívání [DEFINUJTE PROSTŘEDKY – např. notebook, mobilní telefon apod.] 

(dále jen „Prostředky“). Pokud bude k výkonu Činností Příkazník potřebovat využít další 

prostředky, vybavení nebo prostory Příkazce, dohodnou se Strany dle potřeby na bezplatné 

výpůjčce či nájmu takových prostředků, vybavení nebo prostor. 

 

3.3. Příkazník je povinen nést náklady na provoz a běžnou údržbu Prostředků. Příkazce je povinen na 

vlastní náklad provádět údržbu a instalaci software potřebného pro výkon Činností do 

Prostředků (dále jen „Softwarové vybavení“). Příkazník odpovídá za dodržení všech licenčních 

ujednání souvisejících s používáním Softwarového vybavení a za náklady spojené s dodržováním 

licenčních ujednání Softwarového vybavení, které není volně šiřitelné, ledaže se Strany 

dohodnou jinak. 

 

3.4. Příkazník je povinen užívat Prostředky pouze v souvislosti s výkonem Činností a není oprávněn 

umožnit jejich užívání třetí osobám nebo s Prostředky jakkoli disponovat, například je dále 

pronajmout, přenechat k užívání, prodat či jinak převést vlastnické právo k nim či použít 

k zajištění dluhů svých nebo třetích osob. 

 

4. POVINNOSTI PŘÍKAZCE 

 

4.1. Příkazce je povinen poskytnout na výzvu Příkazníkovi nezbytnou součinnost pro výkon Činností, 

zejména podle potřeby umožnit přístup do prostor, ve kterých budou Činnosti vykonávány, 

přístup k příslušnému software, používání internetu a základního administrativního vybavení. 

 

4.2. Příkazce je povinen předat Příkazníkovi veškeré věci, dokumenty, informace, přístupová hesla, 

kódy, a jiné materiály nezbytné pro řádný a včasný výkon Činností. 

 

5. POVINNOST MLČENLIVOSTI A OCHRANA DOBRÉHO JMÉNA 

 

5.1. Obě Strany se zavazují, že budou chránit dobré jméno druhé Strany, a to i po ukončení platnosti 

této Smlouvy. 
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5.2. Příkazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech důvěrných informací, jež se týkají 

Příkazce, Doktorského studia nebo Studenta nebo s nimi jakkoliv souvisejí. Příkazník je zejména 

povinen zajistit utajení důvěrných informací, nesdělovat důvěrné informace žádným třetím 

osobám, nepoužívat důvěrné informace k vlastním účelům nebo pro účely třetích osob a 

zabezpečit, aby důvěrné informace nebyly zveřejněny nebo jinak zpřístupněny třetím osobám. 

 

5.3. Příkazník se zvlášť zavazuje k tomu, že: 

 

5.3.1. učiní veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k vyzrazení důvěrných informací, 

nebo k neoprávněnému přístupu k nim nebo k jejich použití třetí osobou; 

 

5.3.2. nebude rozmnožovat jakýkoliv dokument, materiál, nosič nebo jejich jednotlivé části, 

které obsahují důvěrné informace za jiným účelem, než pro účely řádného výkonu 

Činností; 

 

5.3.3. nepoužije důvěrné informace k jakýmkoli jiným účelům než pro účely řádného výkonu 

Činností. 

 

5.4. Pokud si Příkazník není jist, zda je určitá informace důvěrná či nikoliv, je povinen požádat 

Příkazce o upřesnění. Do té doby se daná informace považuje za důvěrnou informaci. 

 

5.5. Povinnost mlčenlivosti podle předchozích odstavců trvá bez jakéhokoliv časového omezení i po 

ukončení této Smlouvy. Povinnost mlčenlivosti zaniká ohledně konkrétní důvěrné informace 

pouze tehdy, jestliže se tato důvěrná informace stala bez porušení povinnosti obecně známou 

nebo jestliže Příkazce rozhodl o tom, že její utajení již není zapotřebí. Poskytnutí důvěrných 

informací oprávněným osobám na základě právních předpisů, soudního rozhodnutí či 

rozhodnutí orgánu veřejné moci není porušením této Smlouvy. 

 

6. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA 

 

6.1. Výkon Činností je v zásadě bezplatný, ledaže Příkazníku vznikne nárok na odměnu podle tohoto 

článku. V této odměně jsou zahrnuty veškeré případné náklady spojené s výkonem Činností, 

a Strany proto prohlašují, že s výjimkou této odměny nevzniká Příkazníku nárok na náhradu 

žádných výdajů spojených s výkonem Činností ani jiné obdobné kompenzace. 

 

6.2. Příkazníku náleží za výkon Činností (s výjimkou uvedenou v odst. 6.3. této Smlouvy) jednorázová 

odměna ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) v případě, že Student řádně 

ukončí Doktorské studium státní doktorskou zkouškou a veřejnou obhajobou disertační práce 

podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona o vysokých školách za podmínek uvedených v Opatření o 

odměně, tj. v případě, že Student absolvoval výše uvedeným způsobem Doktorské studium ve 

standardní době studia nebo ve standardní době studia navýšené o jeden rok, kdy posuzování 

doby studia a její počítání se řídí čl. 1 Opatření o odměně. Na návrh Děkana může Příkazce, 

zastoupený v daném případě rektorem, rozhodnout o tom, že se Příkazníku poskytne odměna i 

v případě, že standardní doba studia překročila dobu uvedenou v předchozí větě. Na poskytnutí 

odměny v tomto případě nevzniká právní nárok, a podmínkou jejího poskytnutí je výše uvedené 
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rozhodnutí, které je ponecháno zcela na vnitřním uvážení Příkazce (jeho rektora). Podmínkou 

vzniku nároku na jednorázovou odměnu podle tohoto odstavce ovšem vždy je, že Příkazník je 

Externím školitelem Studenta ke dni řádného ukončení Doktorského studia; odst. 6.3. této 

Smlouvy o poskytnutí části jednorázové odměny předchozímu Externímu školiteli tím není 

dotčen. 

 

6.3. V případě, že se na vedení Studenta v rámci Doktorského studia podílelo více Externích školitelů, 

může být na základě návrhu Děkana rozhodnutím rektora v souladu s Opatřením o odměně 

jednorázová odměna rozdělena mezi Externí školitele, kteří se na vedení Studenta v rámci 

Doktorského studia podíleli; v takovém případě se věta poslední odst. 6.2. nepoužije. V takovém 

případě bude odměna ve výši uvedené ve větě první odst. 6.2. při splnění podmínky řádného 

absolvování Doktorského studia Studentem nebo udělení výjimky v případě překročení 

stanovené doby studia podle předchozího odstavce rozdělena mezi všechny tyto Externí 

školitele (tj. včetně Příkazníka) podle výší uvedených v tomto rozhodnutí, a vyplacena v poměrné 

přiznané části všem Externím školitelům způsobem podle odst. 6.4. Příkazníku v takovém 

případě vzniká nárok pouze na poměrnou výši odměny uvedenou v tomto rozhodnutí na místo 

odměny uvedené ve větě první odst. 6.2. Nevydá-li rektor takové rozhodnutí v souladu 

s Opatřením o odměně, postupuje se podle odst. 6.2., a s výjimkou Příkazce nevzniká dalším 

(předcházejícím) Externím školitelům Studenta nárok na jednorázovou odměnu ani její 

poměrnou část podle této Smlouvy. 

 

6.4. Odměna se vyplácí ve výplatním termínu stanoveném v Opatření o odměně, 

a to bezhotovostním převodem na účet Příkazníka č. ú. [ČÍSLO ÚČTU] vedený u [BANKA].  

 

7. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY 

 

7.1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu Doktorského studia (nejpozději tedy do 

jeho absolvování ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 zákona o vysokých školách). Tato Smlouva 

může být ukončena písemnou dohodou Stran ke dni sjednanému v takové dohodě, a dále zaniká 

v následujících případech: 

 

7.1.1. dnem odvolání Příkazníka z funkce Externího školitele za podmínek stanovených 

Studijním a zkušebním řádem; 

 

7.1.2. dnem rezignace Příkazníka z funkce Externího školitele za podmínek stanovených 

Studijním a zkušebním řádem; 

 

7.1.3. dnem ukončení Doktorského studia Studentem podle ustanovení § 56 odst. 1 zákona o 

vysokých školách, kdy tato Smlouva zaniká dnem uvedeným v ustanovení § 56 odst. 2 

zákona o vysokých školách. 

 

7.2. Ukončením této Smlouvy není dotčeno případné právo Příkazníka na odměnu dle čl. 6. této 

Smlouvy, pokud na ně vznikne Příkazníku dle tohoto článku nárok. 
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7.3. Při ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu je Příkazník povinen bez zbytečného odkladu 

povinen vrátit Příkazci veškeré věci, dokumenty, informace, přístupová hesla, kódy, a jiné 

materiály, které získal v souvislosti s výkonem Činností. Příkazník není oprávněn jakékoliv takové 

materiály zadržovat, a to ani kdyby měl vůči Příkazci oprávněný nárok. 

 

8. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

8.1. Odkazuje-li se tato Smlouva na pojmy v ní nedefinované, platí pro výklad těchto pojmů definice 

stanovené v Předpisech upravujících povinnosti externího školitele, a v případě absence definice 

těchto pojmů v nich se použijí definice pojmů obsažené v právních předpisech obsahově se co 

nejvíce blížících smyslu a účelu této Smlouvy. 

 

8.2. Příkazník podpisem této Smlouvy prohlašuje, že se seznámil se všemi Předpisy upravujícími 

povinnosti externího školitele, rozumí jim, a nepožaduje jejich další vysvětlení. Rovněž podpisem 

této Smlouvy bere na vědomí, že je povinen dodržovat všechny povinnosti vyplývajících z těchto 

předpisů. Příkazník se zavazuje, že se bude průběžně seznamovat se zněním všech Předpisů 

upravujících povinnost externího školitele, včetně všech novelizací a změn tak, aby mohl řádně 

plnit všechny povinnosti vyplývající z této Smlouvy. 

 

8.3. Dojde-li v budoucnu od podpisu této Smlouvy k takové změně Předpisů upravujících povinnosti 

externího školitele, že odkazy uvedené v odst. 1.1. této Smlouvy se stanou, byť částečně, 

překonanými, považují se pro účely této Smlouvy za tyto předpisy jakékoli právní, vnitřní i jiné 

předpisy, které obsahově předpisy uvedené v této Smlouvě obsahově nahradí. Pro účely 

seznamování se s nimi platí odst. 8.2. této Smlouvy obdobně. 

 

8.4. Tato Smlouva byla uzavřena v souladu s českým právem a řídí se platnými právními předpisy 

České republiky. 

 

8.5. Tato Smlouva je platná a účinná dnem jejího uzavření. 

 

8.6. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy vyžadují písemnou formu. 

 

8.7. Tato Smlouva byla vyhotovena a podepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá Strana obdrží 

jedno vyhotovení této Smlouvy. 

 

8.8. V případě, že se jakékoli ustanovení stane zcela či z části zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo 

nevymahatelným, ale bylo by platné, účinné a vymahatelné, kdyby byla jeho část vymazána, 

bude toto ustanovení nebo jeho část, považováno za vymazané v rozsahu, který je potřebný pro 

platnost, účinnost a vymahatelnost této Smlouvy jako celku, při zachování co možná největšího 

původního ekonomického významu daného ustanovení. V takovém případě Strany nahradí do 

patnácti dnů od výzvy kterékoliv ze Stran takovéto zdánlivé, neplatné, neúčinné nebo 

nevymahatelné ustanovení ustanovením, které bude nejlépe splňovat smysl takového 

zdánlivého, neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení. 
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8.9. Strany prohlašují, že tato Smlouva v plném rozsahu odpovídá jejich vůli a že se dohodly 

na veškerých jejích ustanoveních vážně, vědomě a z vlastní svobodné vůle, že měly dostatek času 

se s obsahem této Smlouvy seznámit a uzavření této Smlouvy pečlivě zvážit a rozmyslet, a že 

všem ustanovením této Smlouvy zcela rozumí, chápou jejich obsah a nepožadují jejich další 

vysvětlení. 

 
 

 

V ___________ dne ________________  V ___________ dne ________________ 

 

Příkazce:      Příkazník: 

 

 

_______________________    _______________________ 

Univerzita Karlova     [JMÉNO, PŘÍJMENÍ A TITUL] 

[NÁZEV FAKULTY] 

Jméno:   [JMÉNO A PŘÍJMENÍ] 

Funkce:  [NÁZEV FUNKCE OSOBY JEDNAJÍCÍ ZA UK] 


