
                           

 

Příloha 7 Směrnice děkana č. 8/2017 

 

 
 
Smlouva číslo: x/x/Matfyzpress    
   

 

Smlouva o vyhotovení lektorského posudku 

 

Univerzita Karlova 

se sídlem Ovocný trh 3-5, Praha 1, PSČ 116 36 

jednající prostřednictvím své součásti 

Matematicko-fyzikální fakulty  

Ke Karlovu 3, Praha 2, PSČ 121 16 

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208  

zastoupená tajemníkem MFF UK 

(dále jen „MFF UK“) 

 

uzavírá tuto smlouvu o dílo s 

 xxxxxxxxxxxxxx 

bytem:   

číslo OP:                                               datum narození:  

telefon/fax:                                           e-mailová adresa:  

(dále jen „lektor“), 

(MFF UK a lektor dále společně také jen jako „smluvní strany“). 

   

§ 1 

Lektor se zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí s odbornou péčí do 30 dnů od 
uzavření této smlouvy vyhotoví pro MFF UK lektorský posudek na rukopis 
autorského díla: XXX (dále jen „ autorské dílo“). 



                           

 

Požadavky MFF UK na lektorský posudek: 

…………………………….. 

Lektor podpisem smlouvy potvrzuje, že je schopný a odborně způsobilý 
lektorský posudek dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané 
kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že MFF UK má značný zájem na dokončení 
lektorského posudku, který je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě 
stanovených touto smlouvou. 

§ 2 

Lektor potvrzuje podpisem této smlouvy převzetí rukopisu uvedeného 
autorského díla v jednom (1) vyhotovení. 

§ 3 

Lektor se zavazuje odevzdat lektorský posudek autorského díla předsedovi (příp. 
editorovi) Redakční rady popularizačně-propagační edice nakladatelství 
MatfyzPress.  

§ 4 
Za řádné vyhotovení lektorského posudku náleží lektorovi smluvními stranami 
sjednaná odměna ve výši xxxxx,- Kč, která bude vyplacena lektorovi do 30 dnů 
ode dne odevzdání lektorského posudku zástupci UK MFF uvedenému v § 3 této 
smlouvy. Odměnu poukáže MFF UK na bankovní účet určený lektorem, tj. na účet 
číslo: ......................................................                                                                          

§ 5 

MFF UK je oprávněna odstoupit od smlouvy bez povinnosti vyplatit sjednanou 
odměnu nebo její část, pokud lektor nedodá a MFF UK nepředá lektorský 
posudek v termínu stanoveném v § 1 této smlouvy. 

§ 6 

Žádná ze smluvních stran není oprávněna převést na třetí osobu úplně ani z části 
práva nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé, jestliže obsahuje 
podpis oprávněného zástupce MFF UK a lektora, bude považováno za originál. 
Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení smlouvy. 

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněným zástupcem MFF UK a lektorem. Tyto dodatky musejí 
obsahovat dohodu smluvních stran o celém textu smlouvy a po uzavření se 
stávají nedílnou součástí smlouvy. Jiné formy změny smlouvy smluvní strany 
vylučují. Za písemnou formu změny smlouvy nebude pro tento účel považována 
změna provedená elektronickými nebo jinými technickými prostředky 
umožňujícími zachycení jejího obsahu a určení jednající osoby.  

Tato smlouva vyvolává právní následky, které jsou v ní vyjádřeny, jakož i právní 
následky plynoucí ze zákona a dobrých mravů. Jiné následky smluvní strany 
vylučují.  

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy 
byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe 



                           

 

zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím 
se předmětu plnění této smlouvy. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že 
si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či 
praxe. 

Smluvní strany potvrzují, že obsah této smlouvy je výsledkem jednání stran a 
každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah smlouvy.  

Právní vztahy neupravené výslovně touto smlouvou, se řídí českým právem, 
zejména pak z. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami. Smluvní strany potvrzují, že smlouva je projevem jejich 
svobodné a vážné vůle a že nebyla sjednána v tísni a/nebo za jednostranně 
nevýhodných podmínek. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to na dobu 
realizace předmětu smlouvy v souladu s ustanovením § 1. Smlouva zaniká 
splněním, práva a závazky, které podle své povahy mají trvat i poté, nejsou tímto 
dotčena. 

 

V ................. dne ..........                                                  V Praze dne ......  

   

Lektor:                                                                          Za MFF UK: 

 

…………………………..                                                    ………………………….. 
jméno, příjmení                                                            jméno příjmení 

                                                                      
předseda Redakční rady 
popularizačně-propagační edice 

                                                                                  nakladatelství MatfyzPress                   
 
 
 

                                                             ................................................ 
                                                                           tajemník Matematicko-fyzikální fakulty 
                                                                                  Univerzity Karlovy 
 

 


