Fakulta humanitních studií
Univerzita Karlova v Praze
Institut magisterslcfch studií

Smlouva o poslrytnutí pnív
vzavÍenánížeuvedeného dne podle $ 51 zakona č.40/1964 Sb., občanslcf zíkoník' v platném
arění (dále jen,,smlouvď') mezi:
1)

Barbora Pecková
Jezdecká3276
Mě1ník
2760r
(dale j en,,oprávněny..)

2) FrantíšekKovanda

PŤímětická lwalrc

Praha4
14000

(dále jen ,,narátoro.)

Preambule
,,Srnluvní strany pŤistupují kpodpisu této smlauvy po

za vědecklm

čelem jala

zralé vaze a s vědomím,

že je

sjedruina

součást neoddělitelné realizaění faze diplomové práce
,,Antikamunismus v Česke republice po roce 1989 se zaměŤením na perspektivu členú
rsÚrsČu metodou orální historie,. v rdmci zalwnčenístudia oboru orální historie soudobé
dějw Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Smluwtí strany si rovněž plně
uvědomují, že realizačníÍa,, projeltu je založena na vědecké metodě tzv. orální historie,
Iďerá prostŤednicním analyzy ptTvodních osobních poznatla) a prožitln} oslovenych osob
(nar tor ) napomáhá objasnit problém, jímžse zabfvá. Smlwní strany jsou pŤesvědčeny, že
touto smlouvou zajištlujíprávní bezvadnost svého jedruiní tah aby mohlo dojít knaplnění cíl

projelďu.,,
I.
PŤedmět smlouvy

Narator poslqyfire oprávněnému na zák|adě této smlorrvy dva životopisnétozhovory za
současného použitízvukovfch zálmasrcvych techniclcfch prostŤedk (dále jen roz}rovory),
které uskuteční v termínu dohodnutém k tomuto ričelu smluvními stanarri.

il.

PosÚavenÍ oprávněného
1.

)

3.

oprávněnf se zavazrtje' že zvukovy zámam poÍízen!dle článku I. této smlouvy, a
pŤepisy rozhovorŮ zaadí do svého osobního archivu.
oprávněnému je umoŽněno vyrržívat zvukovf záznam,jím poŤízenf dle článku I. této
smlouvy, a jeho pŤepis jen pro vědecké ričely. Smluvní strarry povaŽují pouŽití části či
celku pŤepisu rozhovorŮ, pŤípadně ridajri z toboto pŤepisu rozlrovorŮ, v odborné
literatuŤe zavylŽiti v sou]adu s pŤedchozí větou tohoto ustanovení.
JestliŽe mají blt zvrrkové zitnanry,jím pofizené dle članku I. této smlouvy, či pŤepisy
rozhovorťr použlty pro jinf ričel než uvedeny v pŤedchozím odstavcí tohoto članku, je
oprávněnf povinen vyžádx si pfudchozí písemnf souhlas naratora.

nI.

Souhlas narátora
Narátor prohlašuje' že poizeni zvukovfch zivnarrt:io podle článku I. této smlouvy a
použitítěchto zvukovfch záznamn a pfupisu rozhovoru pro vědecké čely podle této
smlouvy není v rozporu s jeho opnívněnjmi zaJmy.
2. Narátor touto smlouvou uděluje oprávněnému v souladu s $ 9 zíkona č. 101/2000 sb.,
obsďen ch
o ochraně osobních tidajri, v platrrém něni, souh]as ke zpracování
'idaj
zptacování
podle
ake
poŤízenych
I.
této
smlouvy
článku
ve zvrrkovfch zÁznanech
dajri obsažen ch v pŤepisu roz}tovoru, a to na dobu trvrání této smlouvy.
-J. Narátor touto smlouvou potvrzuje, že jej oprávněnf pŤed podpisem této smlouvy
poučil o jeho právech podle zékona č'. |0|12000 sb., o ochraně osobních daj '
v platném zrtěni, a zároveř. prohlašuje, že jsou mu v okamŽiku pďpisu této smlouvy
zrraurny ridaje, vjakém rozsahu, jalqÍm zprlsobem a pro jahÍ čel budou jeho daje
opnívněnjm zpracovány a komu mohou byt zpffsfupněny či komu jsou určeny.
1.

IV.

Doba tnání smlouvy
1.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s možnostíjejí vjpovědi kteroukoli
vjpovědní lhtity'
smluvní stranou. Vjpověď mbyvá ričinnosti po uplynutí tŤíměsíční
která se počítríod prvního dne měsíce nrásledujícího po dni, kdy byla qipověď
doručena dÍuhésmluvní straně. Vypoví.li futo smlouvu natéfiot,je taková vjpověď
považovárra za odvoliínísouhlasu ke zpracování jeho osobních ridajŮ pro ričely této
smlouvy ve smyslu zikorta č. 10t/2000 Sb., o ochraně osobních tidajri v platném
anění.

2.

Smluvní strany jsou si pŤi uzavírání této smlouvy vědomy, Že dojde-li k vjpovědi této
smlouvy ze strany naratora ve smyslu tŤetívěty pŤedchozího odstavce tohoto článku,
mohou bjt osobní ridaje ffkajícíse narátora" jím pos$rbnuté na základě této smlouvy,
povaŽovrány za archivá|ii ve smyslu zákona ě.97l|974 Sb., o archivnictví, v plabrém
znění a podléhat zvláštnímu reŽimu zachiu:eni strarr opravněného v souladu s tímto
zákonem.

v.

Zó.r.érečná ustanovení

smlouva je vyhotovená ve dvou autenticQich stejnopisech, přičemžkažda
smlurmí sffana obdržípojednom stejnopisu.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem jejího podpisu oběma smluvními

1. Tato

2,

3.

sfranami.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si text této smlouvy přečetly, že ji nevzavkají
v tísni za nápadné nevýchodných podmínek, a že s jejím obsahem souhlasí, a na
zríkladě těchto zkušeností podle své svobodné avážnévťrle připojují své podpisy.

Fakulta humanitních studií
Univerzita Karlova v Praze
Institut magisterslcfch studií

Smlouva o poslqytnutí práv
tuavÍenánížeuvedeného dne podle $ 51 zíkona č. 40lt964 Sb.' občanshf zákoník, v plahrém
zněnt (d"íle jen,,smlouvď') mezi :
1)

Barbora Pecková
Iezďecká 3276
Mě1ník
27641
(dale j en o,oprávněnř.)

2) Jan }dri"z

Bítovská 122617
Praha 4
14000
(dále jen ,,natátoť.)

Preambule
,'Smluvní strarry pŤtstupují kpodpisu této smlow4l po zralé waze a s vědomím, že je sjednána
za vědeck!,rn čelem jalro součást neoddělitelné realizačnífaze diplomové práce
,,Antilamunismus v Česlre republice po roce ]989 se zaměŤením na perspelaivu člen
xsČtrsČumetodou orální |tistorie,, v rátnci zalCInčenístudia oboru ordlní historie soudobé
dějiny Fafulty humanitních studií Univerzity Karlovy, Smlavní strany si rovněž plně
uvědomují, že realizačnífáze projektu je založena na vědeclré metodě tn. orální historie,
lcterd prostŤednictvírn ana$zy ptivodních osobních poznathi a prožitkúosloven!,ch osob
(narátor ) napomáhá objasnit problém, jímžse zabluá. Smluvní strarty jsou pŤenědčeny, že
touto smlouvou zajišťujípr uní bemadnost svého jednání tak, aby mohlo dojít k naplnění cíIti
projelďu.,,

L

PŤedmět smlouvy

Narátor poskybre oprávněnému ru zakJadé této smlouvy dva ávotopisné rozhovary za
současnéhopoužin zvukovfch záanamovlch technicsfch prostŤedkri (dáe jen rozlrovory),
které uskuteční v termínu dohodnutém k tomuto ričelu smluvními stranami.

n.

Postavení oprávněného
1.

oprávněnf se zavanl1e, že nnrkov! zánam pohzeny ďe članku I. této smlouvy, a

pŤepisy rozhovorŮ 7aÍadído svého osobního archivu.

oprávněnému je umožněno vpžívatzvukovf zánnaÍn,jím poŤízenf dle článku I. této
smlouvy, a jeho pŤepis jen pro vědecké ričely. Smluvní strany považujípouŽití části či
celku pŤepisu roďrovorťr, pŤípadně daj z tohoto pŤepisu rozhovorŮ, v odborné
literatuŤe zavyužitiv souladu s pŤedchozí větou tohoto ustanovení.
3. Jestliže mají bjt zvukové záatarrty,jím poŤízenédle članku I. této smlouvy, či pŤepisy
rozhovorťt použity pro jinf ričel než uvedeny v pŤedchoám odstavci tohoto článku je
oprávněnf povinen vyžádat si pŤedchozí písemnf souhlas nanítora

2.

ilI.

Souhlas nan[tora
t. Narator protrlašuje, že pďíznru zvukovych zaznaffLn podle článku I. této smlouvy a
použitítěchto zvukovfch zivrram.& a pŤepisu rozhovoru pro vfiecké čely podle této
smlouvy není v rozporu s jeho opravněnjmi újmy.
2. Narátor touto smlouvou uděluje oprávněnému v souladu s $ 9 zákona č,.10|/2000 sb.,
o ochraně osobních daj vplatném zněnío souhlas ke zpracoviínídaj obsaženych
"
ve zvrrkoqfch zántamech poĚízenych poďe článku I. této smlouvy a ke zptacování
ridaj obsaženfch v pŤepisu rozlrovoru, a to na dobu trvrání této smlouvy.
-J. Narátor touto smlouvou potwzuje, že jej oprávněnf pŤed podpisem této smlouvy
poučil o jeho právecb podle zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních ridajri,
v platném zrlěni' a zÁroveťt prohlďuje, že jsou mu v okamŽiku podpisu této smlouvy
známy daje, vjakém rozsahu, jakym zprisobem a pro jalcf tičel budou jeho daje
oprávněn;im zpracovány a komu mohou byt zpffsfupněny či komu jsou určeny.

w.

Doba ttvání smlouvy
1.

)

Tato smlouva se vzavírá na dobu newčitou s moŽností její vjpovědi kteroukoli
vypovědní lh ty'
smluvní stranou. Vjpověď tnbyvá ričinnosti po uplynutí tŤíměsíční
která se počít.íod prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy byla vlpověď
doručena druhé smluvní sfuaně. Vypoví-li futo smlouvu narátor, je taková vlpověď
považována za odvolání souhlasu ke zpracovríníjeho osobních tidaj pro čely této
smlouvy ve smyslu zákona č,, |0|12000 sb., o ochraně osobních ridajri' v plafuém
znění.

Smluvní strany jsou si pŤi uzavírrínítéto smlouvy vědomy, že dojde.li k vlpovědi této
smlouvy ze strarry narátora ve smyslu tÍetívěty pŤedchozího odstavce tohoto článku,
mohou b1ft osobní ťrdaje tfkajícíse narátora, jím poslryerÚé na základě této smlouvy,
považovány za archiviiii ve smyslu zákona č,, 97/|974 Sb., o archivnictví, v platném
zlrrěnt a podléhat zvláštnímu režimu zacbazsrtt stran oprávněného v souladu s tímto
zákonem.

v.

Zá,n.ěrečná ustanovení

smlouva je vyhotovená ve dvou autentichých stejnopisech, přičemžkaždá
smlurmí strana obdržípojednom stejnopisu.
Tato smlouva nabývá platrrosti a účinnostidnem jejího podpisu oběma smluvními

1. Tato

2.

3.

stranami.

Snúuvnístrany shodně prohlďuji, Že si text této smlouvy přďetý, že ji neuzavíra1í
vtísni za mpalné nevýchodných podmínek, a že sjejím obsďrem souhlasí, a na
zÁkladětěchto zkušeností podle své svobodné aváfué vule připojují své podpisy.
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Fakulta humanitních studií
Univerzlta Karlova v Praze
Institut magisterslrych studií

Smlouva o poskytnutí práv
vzavÍenánížeuvedeného dne podle $ 51 zákona é.40lt964 Sb., občanslqf zékoruk, v plaÍrém
znění (dále jen o,smlouvď') mezi:
1)

Barbora Pecková
Iezďecká 3276

Mělník
27641

(dale j en,,oprávněny..)
2) Václav Tomeš

Valtínovská

5

Prďra 4
14000
(dále jen ,,natátor..)

Preambule

zralé vaze a s vědomím, že je sjednÓna
za vědeckln čelem jalrn součást neoddělitelné realizačnífižze diplomové práce
,,Antilromunismus v Česlre republice po roce ]989 se zaměŤením na perspelctivu členú
,,Smluvní strany pfistupují k podpisu této smlouvy po

rsČxsČumetodou orální historie,, v r

mci zalrončenístudia oboru orální historie soudobé

humanitních studií (Iniverzity Karlovy. Smluvní strarly si rowěž plně
uvědomují, že realizačníÍaze projektu je založena na vědecké metodě tn. orální historie,
Iterd prostŤednicním ana$,zy t'uvodních osobních poznatlďt a pražitk osloverrj,ch osob
jsou pÍesvědčeny, že
@aráíorú)napomáhd objasnit problém, jímžse zab!,vá. Smluvní strany
jednání
tak aby mohlo dojít k naplnění cílti
touto smlouvou zajištují pravní bezvadnost svého
projeWu."

dějry Fafulty

L

PŤedmět smlouvy

Narátor poskytne oprávněnému na zakJadé této smlouvy dva životopisnérczhovory za
současného použitízvukovfch záawmovych techniclclch prosfiedk (dále jen rozhovory),
které uskuteční v termínu dohodnutém k tomuto ričelu smluvními straÍIami.

il.

Postavení opn{vněného
1.

oprávněnf se zavaztlje, že z-tvkovy zimnn poŤízenfdle člfuiku I. této smlouvy, a
pŤepisy rozhovorťr zaÍadi do svého osobního archivu.

opnívněnému je umožrrěno vyuŽívat zrnrkovj záznatt,jím poŤízenf dle članku I. této
smlouvy, a jeho pŤepis jen pro vědecké ričely' Smluvní sfany považujípoužitíčiásti či
celku pŤepisu rozhovorŮ' pŤípadně ťrdaj z tohoto pŤepisu rozhovorŮ, v odbonré
literatďe zavy itív souladu s pŤedchozí větou tohoto ustanovení.
3. Jestliže mají bjt zvrrkové záwntty,jím poŤízenédle člrínkuI. této smlouvyo či pŤepisy
roďrovorri použity pro jinf ričel neŽ uveden;f v pŤedchozím odstavci tohoto článku' je
oprávněn;f povinen yžiLdaÍ si pŤedchozí písemny souhlas nariítora.

2.

ilr.

Souhlas naníÚora
1.

)

a
J.

Narátor prohlďuje, Že poÍízertízvukovfch zaznami podle článku I. této smlouvy a
použitítěchto zvukovfch zéunarct'in a pŤepisu roďrovoru pro vědecké ričely podle této
smlouvy není v ro?poru s jeho oprávněnjmi zájmy.
Narátor touto smlouvou uděluje opriívněnému v souladu s $ 9 zríkona č. |0|12000 Sb.,
obsaženych
o ochraně osobních ridaj , v platrrém anění, souhlas ke zpracovrání
'idaj
zpracování
podle
smlouvy
ake
poÍízenych
I.
této
článku
ve zvukovfch zátzrtamech
dajťr obsaženfch v pŤepisu roztrovoruo a to na dobu trvání této smlouvy.
Narátor touto smlouvou potvranje, že jej opnávněnf pŤed podpisem této smlouvy
poučil o jeho právech podle zikona č. |0|12000 Sb., o ochraně osobďch ridajťr,
v platném znění, a zároveťt prohlašuje, Že jsou mu v okamžiku podpisu této smlouvy
znárrty ťrdaje, vjakém rozsahu, jalqÍ'n zprisobem a pro jalcÍ ričel budou jeho daje
oprávněnfm zptacoviny a komu mohou byt zpŤísfupněny či komu jsou určeny.

IV.

Doba trvání smlouvy
1.

Tato smlouva se vzavtrá na dobu neurěitou s moŽností její vypovědi kteroukoli
smluvní stranou. Vjpověď nabjvá ričinnosti po uplynutí ďÍměsíčnívfuovědní lh ty'
která se počítaod prvního dne měsíce nísledujícíhopo dni, kdy byla vjpověd'
doručena druhé smluvní straně. Vypoví.li tuto smlouvu natátot,je taková vfpověď
povaŽována za odvo|ánisouhlasu ke zpracovárrí jeho osobních daj pro írčelytéto
smlouvy ve smyslu zékona č. t0|/20a0 Sb., o ochraně osobních lidajŮ' v platném
anění.

2.

Smluvní stany jsou si pŤi uzavírrínítéto smlouvy vědomy, že dojde-li k vjpovědi této
smlouvy ze str.my naÍiítora ve smyslu tŤetívěty pŤedchoáho odstavce tohoto článku,
mohou [it osobní ťrdaje tykajícíse narátora, jím pos\r&ruté na zálrJadě této smlouvy,
považovrínyza archiválii ve smyslu z'ákona č. 97l|974 Sb., o archivnictví, v platrém
zrĚru a podléhat zvláštrrímu režimu zasházcní stan oprávněného v souladu s tímto
ziíkonem.

v.

Zá,r.ěrečná ustanovení

je

vyhotovená ve dvou autenticlqfch stejnopisech, pÍičeÍnžkaŽdá
smluvní stana obdržípo jednom stejnopisu.
2. Tato smlouva nab1fvá platrosti a ričinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
1.

Tato smlouva
stranami.

3.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si text této smlouvy pŤečetly,že ji newavkaji
vtísni za rnpadné nevychodnych podmínek, a žs sjqim obsahem souhlasí, a na
zékLadétěchto zkušeností podle své svobodné aváfué vule pŤipojujjgré,nodnisr.
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Fakulta humanitních studií
Univerzita Karlova v Praze
I

nstitut magistersk'fch stud ií

Smlouva o poskytnutí práv
uzavŤená níŽe uvedeného dne

podle

znění (dále i en,'Smlouva'') mezi:'

$ 51 zákona č. 40l1964 Sb., občansky zákoník, v platném

1) Barbora Pecková
Jezdecká32]6
Mělník

27601

(dale jen',oprávněny..)
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(dále .i en,,na:žIt.oÍ,,)

Preambule
,,Smluvní strany piíistupujík podpisu této smlouvy po zralé uvaze a s vědomím, že je sjednána

ZQ vědeclqlm čelem jako součást neoddělitelné realizačníJáze diplomové práce
,,Antikomunismus vČeskérepublice po roce ]9B9 se zaměňením na perspektivu člen

t<sČtt<sČumetodou orální historie,, v rámci zakončení studia oboru orální historie soudobé
dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Smluvní strany si rovněž plně
uvědomují, že realizačnífáze projektu je založena na vědecké metodě tzv. orální historie,
která prostŤednictvím analyzy ptwodních osobních poznatk a prožitkúoslovenych osob
(narátor ) napomáhá objasnit problém, jímžse zabyvá. Smluvní strany.jsou pŤesvědčeny,že
touto smlouvou zajišt'ují právní bezvadnost svého jednání tak, aby mohlo do.iít k naplnění cíl t
projektu. "
I.

Pňedmět smlouvy

Narátor posky'tne oprávněnému na základě této smlouvy dva Životopisné rozhovory Za
současného pouŽití zvukovych záznamovych technick;1ich prostŤedkťr (dále jen rozhovory),
které uskuteční v termínu dohodnutém k tomuto ričelu smluvními stranami.

II.
Postavení oprávněného
1.

2.

a

J.

4.

oprávněny se zavazll1e, že zvukovy záznam poÍízenydle článku I. této smlouvy, a
pŤepisy rozhovorri zaÍaďí do svého osobního archivu.
oprávněnému je umožněno využívatzvukovy záznattt, jímpoÍízenydle článku I. této
smlouvy, a jeho pŤepis jen pro vědecké ričely. Smluvní strany povaŽují použitíčásti či
celku pŤepisu rozhovorťr, pŤípadně ridajri z tohoto pŤepisu rozhovorri, v odborné
literatuŤe zavyuŽití v souladu s pŤedchozí větou tohoto ustanovení.
JestliŽe majíbyt zvukové zánnarrty,jím poŤízenédle članku I. této smlouvy, či pŤepisy
rozhovor použity pro jinf ričel než uvedeny v pŤedchozím odstavci tohoto článku, je
oprávněny povinen vyžádat si pŤedchozí písemny souhlas narátora.
oprávněny poskytne narátorovi kopii dokumentu, ve kterém budou použity informace
vzník\épodle této smlouvy, a to do 3 neděl po uvedení dokumentu do oběhu podle

jeho ričelu.

ilr.

Souhlas narátora
Narátor prohlašuje, že potizení zvukovych zénnan podle článku I. této smlouvy a
použitítěchto zvukovych zé.z;nam:Ů a pŤepisu rozhovoru pro vědecké ričely podle této
smlouvy není v rozporu s jeho oprávněnymi zájmy.
2. Narátor touto smlouvou uděluje oprávněnému v souladu s $ 9 zákona ě. I0Il2000 Sb.'
o ochrarrě osobních ridaj , v platném zněni, souhlas ke zpracovaní ridaj obsažen;fch
ve zvukovych zénnartech poŤízenych podle člrínkuI. této smlouvy a ke zpracování
ridajri obsďenych v pŤepisu rozhovoru, a to na dobu trvání této smlouvy.
a
J. Narátor touto smlouvou potwzqe, že jej oprávněnf pŤed podpisem této smlouvy
poučil o jeho právech podle zékona č). I0Il2000 Sb., o ochraně osobních ridaj ,
v platném znění, a zžrove prohlašuje, Že jsou mu v okamžiku podpisu této smlouvy
znátmy ridaje, v jakém rozsahu, jakym zpťrsobem a pro jaky čel budou jeho ridaje
oprávněnym zpracovány a komu mohou b;it zpŤístupněny či komu jsou určeny.
1.

IV.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva Se Uzavítá na dobu určitou, a to do dne obhajoby diplomové práce, Pfo irčel
které byla tato smlouva uzavŤena.

v.

Záxérečnáustanovení
1.

Tato smlouva je vyhotovená ve dvou autentickych stejnopisech, pŤičemžkaždá

smluvní strana obdržípo j ednom stej nopisu.
2. Tato smlouva nabyvá platnosti a ťrčinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

3.

Za

Smluvní strany shodně prohlašují, že si text této smlouvy přečetly, že jí neuzavirají
vtísni za nápadně nevýchodných podmínek, a že sjejím obsahem souhlasí, a na
zak|adě těchto zkušenostípodle své svobodné aváňné vule připojují své podpisy.

oprávněného

l

..

.,,

.

.
ťťtfu.,..ťfrr,{
.

Zanatátoru:.........

",

d\
r:.

1

#

fuť,s

Fakulta humanitních studií
Univerzita Karlova v Praze
Institut magisterslcfch studií

Smlouvfl o poslqytnutí práv
uzavÍenáďŽe uvedeného dne podle $ 51 zakona č).40lt964 Sb., občanslcf aíkoník, v platrrém
ménl (dále jen,osmlouvď') mezi:

1)

Barbora Pecková

Jezdecká3276
Mělník
2760r

(dálejen,,oprávněn/.)

'

l

2) .. Als.na...

kq.ya.l.qy.a,
. t/tlp.rska.:..12.?./'1?..
?r.a h a

Í

1.

.L hE. t, k a ...

(dale jen ,,narátoťo)

Preambule
,,Smluvní strarry pžistupují kpodpisu této smlon,ry po zralé vaze a s vědomím, že je sjednána
za vědeclclrn čelem jalro souč st neoddělitelné realizačnífaze diplomové práce
roce ]989 se zaměŤením na perspeWivu členú
,,Antilamunismus v Česlre republice
xsČtxsČumetodou orální historie,, v rámci zalrončenístudia oboru orální historie soudobé
dějitty Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Smluwlí strarry si rovněž plně
uvědomují, že realizační"faze projelďu je založena na vědecké metodě tzv. orální historie,
lďer prostŤednictvím anal zy p vodttích osobních poznatk a prožithi osloven!,ch osob
(nar tor ) napom há objasnit problém, jímžse zabyvá. Smluwtí strany jsou pŤesvědčeny, že
touto smlotmou zajišt|ují právní bezvadnost svého jedndní tah aby mohlo dojít k naplnění cílti
projelďu.,,

p

L

PŤedmět smlouvy

Narator poskynre opravněnému m zákJadě této smlouvy dva životopisnércrhovory za
současného použitízvukovfch zámamovlch technickfch prostŤedkri (dále jen roztrovory),
které uskuteční v termínu dohodnutém k tomuto ričelu smluvriími stranami.

il.

PosÚavení opn{vněného
1,

2.

1

J.

oprávněnf se zavazl4e, že zrnrkou! zaznam pohzen! ďe článku I. této smlouvy, a
pŤepisy rozlrovorťr zatadído svého osobního archivu.
oprávněnému je umožněno vyrržívat zvukovf zázrtatrt,jím pofizenf dle člrínkuI. této
smlouvy, a jeho pŤepis jen pro vědecké ričely. Smluvní strany považujípoužitíčásti či
celku pŤepisu roáovonŮ, pŤípadně lidaj z tohoto pŤepisu rozhovorrŮ' v odborné
literatuŤe zavyužitív souladu s pŤedchozí větou tohoto ustanovení.
Jestliže mají bjt zvrrkové zántarny,jím poŤízenédle článku I. této smlouvy, či pŤepisy
rozhovorti použlty pro jinf ričel než uvedeny v pŤedchozím odstavci tohoto članku' je
oprávněny povinen vyžÁdat si pŤedchozí písemnf souhlas narátora.

ilI.

Souhlas narátora
Narátor prohlďuje, že poŤíz.enízvukovfch zÁzrramn poďe článku I. této smlouvy a
použitítěchto zvukovfch zarnami a pŤepisu roz}rovoru pro vědecké ričely podle této
smlouvy není v rozporu s jeho oprávněnymízájmy.
2. Narátor touto smlouvou uděluje oprávněnému v souladu s $ 9 ákona č. l01i2000 Sb.,
o ochraně osobních ridajti, v platném ménI, souhlas ke zpracovríníridajri obsaženfch
ve zvrrkoqfch zérunarnech poŤízen;fch podle článku I. této smlouvy ake zptacoviání
ridajťr obsaŽen;fch v pŤepisu rozhovorq a to na dobu trvrínítéto smlouvy.
-J. Narátor touto smlouvou potvtzuje, že jej oprávněnf pŤed podpisem této smlouvy
poučit o jeho právech podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních ildaj '
v platném artění, a zárove prohlašuje, že jsou mu v okamžiku podpisu této smlouvy
rutfuy ridaje, vjakém rozsďtu, jak}'m 4prisobem a pro jaky tičel budou jeho daje
oprávněnfm zpracovány a komu mohou byt zpffsfupněny či komu jsou určeny.
1.

IV.

Doba trvání smlouvy
1.

Tato smlouva se ttzavírá na dobu neurčitou s možnostíjejí vjpovědi kteroukoli
qfpovědní lhťlty,
smluvní stranou. Vjpověď nabyvá rlčinnosti po uplynutí tŤíměsíční
která se počítáod prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy byla vjpověď
doručena druhé smluvní straně. VypovíJi futo smlouvu narátor, je taková vypověď
považována za odvolárrí souhlasu ke zpracoviíní jeho osobďch daj pro čely této
smlouvy ve smyslu zálkorn č. 1'aU2000 sb., o ochraně osobních ridajri' v platném

?Í nl.

2.

Smluvní strany jsou si pŤi uzavírrání této smlouvy vědomy, Že dojde.li k vlpověď této
smlouvy ze strany nmátora ve smyslu tŤetívěty pŤedchozího odstavce tohoto článk'J,
mohou bjt osobní ridaje tykajícíse narátora" jím poskyEruté na ziákladě této smlouvy,
považoviány za archivéÁii ve smyslu zÁkana č.97||974 Sb., o archivnictví, v platném
znění a poďéhat zvlráštnÍmu režimu zachineni stran oprávněného v souladu s tímto
zákonem.

v.

Závérečnáustanovení
smlouva je vyhotovená ve dvou autentic\ých stejnopisech, přičemžkaždá
smluvní sÍana obdržípo jednom stejnopisu.
Tato smlouva nab;ývá platnosti a účinnostidnem jejího podpisu oběma smluvními

1. Tato

2.

3.

stranami.

Smluvní strarry shodně prohlašují, Že si text této smlouvy přečetly' Ž.e ji neuzavírují
vtísni za nápadné nevýchodných podmínek, a že sjejím obsďrem souhlasí, a na
zék|adě těchto zkušeností podle své svobodné aváhté vťrle připojují své podpisy.

{

Fakulta humanitních studií
Univerzita Karlova v Praze
Institut Ínagisterslcfch studií

Smlouvff o poslqytnutí práv
uzavŤená nížeuvedeného dne podle $ 51 zilkana ě.
znění (dále jen ,,srnlouvď') mezi:

4alw64 Sb., občansky zákoník, V plafirém

1) Barbora Pecková
Jezdecká 3276

Mělník
2764r

(dále j en o,oprávněny..)
2)

(dale jen,,narátor..)

Preambule

zralě vaze a s vědomím, že je sjednána
jalro
součast neoddělitelné realizačnífaze diplomové práce
za vědeckym čelem
,,Antilamunismus v Českérepublice po roce 1989 se zaměŤením na perspelaivu člentt
xsČrcsČumetodou oráIní historie,, v rámci zalcončenístudia oboru orální historie soudobé
,,Smluwtí strany pŤistupují kpodpisu této stnlonry po

dějitly Falailty humanitních studií Univerzity Karlouy. Smlwní strany si rovněž plně
wědomují, že realizačnífaze projektu je založena na vědecké metodě tm. orální historie,
lďerá prostŤednicnírn analilzy p. vodních osobních poznathi a prožitlaŽ oslovenlch osob
(narátorú) napom há objasnit problém, jímžse zabfvá. Smluvní strany jsou pŤesvědčeny,že

touto smlowou zajišťujípráuní bezvadnost svého jedndní tal6 aby mohlo dojít k naplnění cílti
projelďu.,,

I.
PŤedmět smlouvy
Nanátor poslgrlrre oprávněnému na z,ákladé této smlouvy dva životopisné rozhovory za
současného použitízvukovfch záananavlch techniclcfch prostŤedkťr (dále jen roz:hovory),
které uskrrtečnív termínu dohodnutém k tomuto ričelu smlrrvními strarrami.

n.

Postavení oprávněného
1.

oprávněnf se zavaz:lje, že zvukovf záanam poYtznny
pŤepisy rozhovorri zaradí do svého osobního archivu.

dle článku I. této smlouvy, a

opnívněnému je umožněno vytŽívat zvukovf zilaarl, jím poizeny dle článku I. této
smlouvy, a jeho pŤepis jen pro vědecké ričely. Smluvní strarry povaŽují pollžitíčásti či
celku pŤepísu roáovorťr, pŤípadně dajú z tohoto pŤepisu roďrovor , v odborné
literatuŤe zavyužitÍv souladu s pfudchoá větou tohoto ustanovení.
3, Jestliže mají bjt zvukové zántarrty,jím poŤízenédle članku I. této smlouvy, či pŤepisy
rozhovorri použity pro jinf čel než uveden;f v pŤedchozím odstavci tohoto čliánku, je
oprávněnf povinen vyžádat si pŤedchozí písemnf souhlas narátora.

2.

III.
Souhlas narátora
Narátor prohlďuje, že poÍízeni zvukovfch z,ánarort'& podle članku I. této smlouvy a
použitítěchto zvukovfch zÁznar a pŤepisu rozhovoru pro vědecké ťtčelypodle této
smlouvy není v rozporu s jeho oprávněn;imi zErny.
z. Narátor touto smlouvou uděluje oprávněnému v souladu s $ 9 zrákona č. 101/2000 sb.'
o ochraně osobních ridajri, v plaÚrém rnění, souhlas ke zpracování ťldaj obsažen ch
ve zvrrkovfch zá"zr.tamech poŤízenjch podle článku I. této smlouvy a ke zpracoviání
ridajri obsaženych v pŤepisu roďtovorun a to na dobu trvárrí této smlouvy.
-J. Narátor touto smlouvou potwzuje, že jej oprávněn;f pŤed podpisem této smlouvy
poučil o jeho právech poďe zákona č. |0|12000 Sb., o ochraně osobních ridajri,
v platném zr.těni, a zároveí prohlašuje, že jsou mu v okamžiku podpisu této smlouvy
známy ridaje, v jakém rozsahuo jalqÍm zprisobem a pro jatcÍ ričel budou jeho ridaje
oprávněn;im zptacovány a komu mohou bjt zpŤístupněny či komu jsou určeny.
1.

IV.

Doba tlvání smlouvy
1.

2.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s možrrostíjejí vypovědi kteroukoli
vjpovědní 1h ty,
smlu.mí stranou. Vjpověď nabjvá ričinnosti po uplynutí tŤíměsíční
která se poč1ta od prvního dne měsíce nrásledujícího po dni, kdy byla vjpověď
doručena druhé smluvní straně. Vypoví-li tuto smlouvu narátor, je taková vypověď
považována za odvoliiní souhlasu ke zpracovarrí jeho osobních daj pro riěely této
smlouvy ve smyslu zákona č. |0|Daa0 Sb., o ochraně osobních tidaj , v platném
arění.
Smluvní strany jsou si pÍivzaviréni této smlouvy vědomy, že dojde.li k vjpovědi této
smlouvy ze strany narátora ve smyslu tŤetívěty pŤedchozího odstavce tohoto článku,
mohou byt osobní daje tykajici se narátor4 jím poslgrtrruté na zríkladě této smlouvy,
považovrány za arcliviúii ve smyslu ziíkona č. 97l|974 Sb., o archivnictví, v platrrém
zněru a podléhat zvláštnímu režimu zarhiz;ent, stran oprávněného v souladu s tímto
zákonem.

v.

ZávérečnáusÚanovení

l.
2.

3.

je

vy'hotovená ve dvou autenticlcých stejnopisech, přičemžkaždá
smluvní strana obdržípojednom stejnopisu.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
Smluvní strany shodně prohlašují, fu si text této smlouvy přečetly, že ji neuzavin1í
v tísni z.a nÍryadně nevýchodných podmínek, a že s jejím obsďrem souhlasí, a na
z*Jadě těchto zkušeností podle své svobodné aváhté vule připojují své podpisy.

Tato smlouva

Fakulta humanitních studií
Univerzita Karlova v Praze
I

nstitut magisterslcÍch studií

Smlouva o poskytnutí práv
vzavŤenáníže uvedeného dne poďe $ 51 zrákona ě.40/1964 Sb., občanslcÍzákonft, v platném
zlrént (dále jen,,smlouvď') mezi:

1) BarboraPecková
Jezdecká3276

Mělník
27601

(dále j en,,oprávněny..)

2)

,. !r'

J

"

.

?cr:.i}.:vsr.b,+;..\.q,,.f,1.ť i(,,..

.}qk.

.i.z.rď.r

..

ťŠka{.zsď . . .. :...
;. D c:*,w.'{ . .. ...

(drílejen o,natátoťo)
Preambule
,,Smluvní strany pŤistupují kpodpisu této smlouvy po

zralé vaze a s vědomím,

že je

sjednána
vědeck!,m čelem jako součást neoddělitelné realizačníftze diplomové pr ce
,,AntilCImunismus v Českérepublice po roce ]989 se zaměŤením na perspektivu člen
rsČrcsČumetodou orální historie,, v rámci zakančenístudia oboru orální historie soudabé

za

humanitních studií Univerzity Karlouy. Smlwní strany si rovněž plně
uvědomují, že realizačníftze projektu je založena na vědecké metodě tm, or lní historie,
lďerá prostŤednictvím ana$,zy púvodníchosobních poznatlcti a prožitkťtoslovenych osob
(nar torú) napomáhá objasnit problém, jímžse zabluá. Smluvní strany jsou píesvědčeny,že
touto smlouvou zajišťujípránní bezvadnost svého jednání tak, aby mohlo dojít k naplnění cílú
projeWu."

dějw Fakulty

I.
PŤedmět smlouvy

Narátor poslqyhre oprávněnému na zákJadě této smlouvy dva Životopisné rozhoYory za
současného pouŽití zvukovfch zéntanovlch technickych prosťedkri (drá'le jen roďrovory),
které uskuteční v termínu dohodnutém k tomuto ričelu smluvními sÍanami.

il.

Postavení opnívněného
1.

)

a

J.

oprávněnj se zavazllje, že zvukovy zéunam poÍIzeny dle člránku I. této smlouvy, a
rozhovor zaÍadído svého osobního archivu.
oprávněnému je umožněno vyuávat zvukovf zázÍIam,jím poffzenf dle člránku I. této
smlouvy, a jeho pŤepis jen pro vědecké ričely. Smluvní strany považujípoužitíčásti či
celku pŤepisu rozhovonťl' pŤípadně írdajri z tohoto pŤepisu roáovorúo v odbomé
literafuŤe zavyužltt v souladu s pŤedchozí větou tohoto ustanovení.
JestliŽe mají bjt zvtrkové 7Áalrrft'J' jímpoÍizenédle ělánku I. této smlouvy, či pŤepisy
roáovoni použity pro jinf čel než uveden v pŤedchozím odstavci tohoto članku, je
oprávněnf povinen vyžadat si pŤedchozí písemnf souhlas narátora.

pŤepisy

m.

Souhlas narátora
Narátor prohlďuje, že poŤízeni zvukovych zérnarrt'& podle článku I. této smlouvy a
pouátí těchto zvukovfch zázrnm:ťo a pŤepisu rozlrovoru pro vědecké ťrčelypodle této
smlouvy není v rozporu s jeho oprávněnfmi zájmy.
2. Narátor touto smlouvou uděluje opriívněnému v souladu s $ 9 ziákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních ťldaj , v platrém zrtěni, souhlas ke ryracování ťtdaj obsďen;fch
ve zrnrkoqfch zitntarnech poffzenfch podle článku I. této smlouvy ake zptacovi{ní
dajti obsaŽen;fch v pŤepisu roáovoruo a to na dobu trvrání této smlouvy.
a
J.
Narátor touto smlouvou potwzuje, že jq opravněqf pŤed podpisem této smlouvy
poučil o jeho právech podle zákona č. 101/2000 sb.' o ochraně osobních .idaj&
v platném zprěni, a zároveú' prohlašuje, že jsou mu v okamžiku podpisu této smlouvy
zrráÍny ridaje, vjakém rozsahu, jďrym zpťrsobem a pro jaky ličel budou jeho daje
oprávněnfm zptatoviny a komu mohou bjt zpffstupněny či komu jsou určeny.
1.

ry.

Doba trvání smlouvy
1.

2.

Tato smlouva se vzavírá na dobu neurčitou s možnostíjejí vjpovědi kteroukoli
qipovědní lhtity'
smluvní stranou. Vjpověď nabjvá ričinnosti po uplynutí Éíměsíční
která se počítríod prvního dne měsíce nráslodujícího po dni, kdy byla vypověď
doručena druhé smluvní staně. Vypoví.li tuto smlouw narátor, je taková vlpověď
považoviína za odvolání souhlasu ke zpracování jeho osobďch daj pro ričely této
smlouvy ve smyslu zikotla č. l01i2000 Sb., o ochraně osobních ridajrl, vplatném
zrĚni.
Smluvní strany jsou si pŤi uzavíraní této smlouvy vědomy, Že dojdeJi k vlpovědi této

smlouvy ze strany nmatora ve smyslu tŤetívěty pŤedchozího odstavce tohoto článku,
mohou bjt osobď daje tlkajicí se narátor4 jím poslqrtrruté na zÁk|adě této smlouvy,
považovrány za archivéůíive smyslu zái<ola č. 97l|974 Sb., o archivnictví, v platném
znění a poďéhat zvlaštrrímu režimu zaehinent stran oprávněného v souladu s tímto
zákonem.

v.

Závérečnáustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovená ve dvou autentic!ých

2.
3.

stejnopisech, přičemžkaždá
smluvní strana obdržípo jednom stejnopisu.
Tato srrrlouva nabývá platnosti a účinnostidnem jejího podpisu oběma smluvními
startami.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si text této smlouvy přečetly, že ji neuzavíraji
vtísni za nápadně nevýchodných podmínek, a že sjejím obsahem souhlasí, a na
7ákJadětěchto zkušeností podle své svobodné avÍtžrtévůle připojují své podpisy.

7'a optávněného:
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Fakulta humanitních studií
Univeruita Karlova v Praze
Institut mag isterslcÍch gtud i í

Smlouva o poskytnutí práv
uzavŤená níŽe uvedeného dne podle $
mění (dále jen,,smlouvď) mezi:

5l ákona č.40l|964 Sb., oManskf ziikonik, v platném
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BarboraPecková
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(dále jen,,narátoť.)

Preambule

,,Smlwní strany pŤistupují kpodpisu této smlouvy po zralé vaze a s vědamím, že je sjednána
za vědecb!,m čelem jaka součást neoddělitelné realizačnífaze diplomové práce
,,Antil<omunismus v Českérepublice po roce ]989 se zaměfením na perspelaivu člen
rsČtxsČumetodou orální hisIorie,, v rámci zalwnčenístudia oboru Orálni historie soudobé
dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Smluwí strarry si rovněž plně
uvědomují, že realizačnífaze prajebu je založena na vědecfui metodě tn. orální historie,
kerá prostfednictvím anallzy ptivodních asobních poznatlc a prožithi oslovenych osob
(narátor ) napomáhá objasnit problém, jímžse zabjvú. Smluvní strany jsou pŤesvědčeny, že
touto smlouvou zajištujípr n,ní bezvadnost svého jedruiní tak, aby mohlo dojít k naplnění cíl t
projelďu.,,
I.

PÍedmět smlouvy
Narátor poskytrre opnívněnémuna ziikladě této smlouvy dva Životopisné rozhovoťy za
současného použitízvukovlch zÁznarlovych technickych prostiedkri (dále jen rozhovory),
které uskuteční v termínu dohodnutém k tomuto čelu smluvními stranami.

Il.

Postavení oprávněného

l. opnívněnf se zavaanje, že mukov! zámarn

poŤízen;y dle članku I. této smlouvy, a

pŤepisy rozhovor'ti zaŤadí do svého osobního archivu.

z. opravněnému je umofučno vyrrŽívat zvukovy 7,áZÍ,am,jím poŤízeny dle člrínkul. této
smlouvy, a jeho pŤepis jen pro vědecké ričely. Smluvní strany považují použitíč'ásti či
celku pŤepisu rozhovorťr, pŤípadně ťrdaj z tohoto pŤepisu rozhovorŮ' v odborné
Iiteratuše zavy itl v souladu s pfudchozí větou tohoto ustanovaní.
3. JestliŽe mají blt zvukové zilzÍ:rrmy)jímpoŤízenédle članku I. této smlouvy, či pŤepisy
rozhovorŮ použity pro jinf ričel než uvedeny v pŤedchozím odstavci tohoto člrínku'je
oprávněny povinen vyžidat si pŤedchozí písemn1f souhlas nará{ora.

In.

Souhlas narátora
t. Narátor prohlašuje, že poiízeni zvukovych záznan podle članku I' této sm|ouvy a
použitítěchto zvukovych zěmtarn:Ů a pŤepisu rozhovoru pro vědecké ěely podle této
smlouvy není v rozporu s jeho oprávněnlmi zaJmy.
2. Nanítor touto smlouvou uděluje oprávněnému v souladu s $ 9 ziíkona č. l0l/2000 sb.,
o ochraně osobních ťrdajri, v platném znění, souhlas ke zpraeování ridaj obsaženych
ve zvukoqf ch zázrltamech poŤízen/ch podle člr{nku I. této smlouvy a ke zpracovríní
daj obsaženfch v pŤepisu rozhovoru, a to na dobu trvání této smlouvy.
a
J.
Nanítor touto smlouvou potvtzuje' že jej oprávněny pŤed podpisem této smlouvy
poučil o jeho právech podte zíkona č. 10l/2000 Sb., o ochraně osobních dajtl
v p|atném zněni, a zároveťt prohlďuje, že jsou mu v okamžiku podpisu této smlouvy
z'nžmy ridaje, v jakém rozsahu, jakÍm zpťrsobem a pro jalc! ričel budou jeho daje
opnívněnjm zpracovány a komu mohou b;it zpŤístupněny či komu jsou určeny.

IV.

Doba

tnání smlouvy

l. Tato smlouva se vzavírá na dobu neurčitou s možnostÍ její vypovědi kteroukoli

qfuovědní lhŮty'
smluvní stranou. Vjpověď nabyvá ričinnosti po uplynutí tŤíměsíční
která se počítaod prvního dne měsíce nasledujícího po dni, kdy byla vypověď
doručena druhé smluvní straně. Vypoví-li futo smlouvu narátor, je taková vlpověď
považoviárra za odvolání souhlasu ke zpracování jeho osobních dajťl pro čely této
smlouvy ve smyslu zikona ě. 10|12000 sb., o ochraně osobních ridajri, v platném

)

zněrn.

Smluvní strany jsou si pŤi uzavírání této smlouvy vědomy, že dojde-li k vypovědi této
smlouvy ze strany nanitora ve smyslu tŤetívěty pŤedchozího odstavce tohoto čliírrku,
mohou bft osobní daje tykajícíse nanítora jím poskytnute na zíkladě této smlouvy,
považovarry za archivrílii ve smyslu zákona č,.97lI974 Sb., o archivnictví, v platném
znění a podléhat zvlríštnímurežimu zacbineni stran oprávněného v souladu s tímto
zíkonem.

v.

vá'l'érečná ustanovení

je vyhotovená ve dvou auterrtickfch stejnopisech, pŤičemžkaždá
smluvní strana obdržípojednom stejnopisu.
činnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
2. Tato smlouva nab;fvá platnosti
stranami.
3. Smluvní strany shodně prohlďují, že si text této smlouvy pŤečetly,že jí nelszavirají
vtísni za nápadně neqfchodnfch podmínek' a že sjejím obsahem souhlasí, a na
zékJadě těchto zkušeností podle své svobodné aváfuté vrile pŤipojují své podpisy.
1.

Tato smlouva

a
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