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SMLOUVA O DODÁVCE SLUŽEB 
 

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

„Vzdělávání pěstounů“ 

 
 
 
Město Litoměřice 

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika 

IČ: 00263958,  

DIČ: CZ 00263958   

zastoupené: Ing. Bc. Renáta Jurková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

na straně jedné a 

 
Kolpingova rodina Smečno, pobočný spolek 

se sídlem: U Zámku 5, 273 05 Smečno  

IČO:  70929688  

zastoupen: Ludmilou Janžurovou, sekretářem 

zapsaná v rejstříku Krajského soudu v Brně, odd. L, vložka 19053  

Bankovní spojení: XXXXX 

 

(dále jen „Dodavatel“) 

 

na straně druhé 

 

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

uzavírají 

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  

(dále jen „ObčZ“) 

tuto 

smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky s výše uvedeným názvem 

(dále jen „Smlouva“): 



 

  
 

 
2/9 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Předmětem Smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout pro Objednatele vzdělávání pěstounů 

dle zákona 359/1999 Sb. dle odsouhlasené nabídky vzdělávání Kolpingovou rodinou Smečno, 

pobočným spolkem, pro aktuální rok, a závazek Objednatele zaplatit Dodavateli za poskytnuté 

služby dohodnutou cenu. 

1.2. Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele vzdělávání pěstounů na 2 

akcích. Na několikadenním vzdělávacím pobytu v rozsahu 24 hodin pro 1 pěstouna, kde zajistí 

pěstounům a jejich dětem v daných dnech vzdělávání, ubytování a stravování (hradí si klienti 

dle svých požadavků individuálně), pro děti pěstounů zajistí po celou dobu vzdělávání 

pěstounů program. Dále se zavazuje provést víkendové vzdělávání v rozsahu 12 hodin pro 1 

pěstouna dle nabídky Dodavatele ze dne    26.11.2018. Dodavatel je povinen předat 

pěstounům certifikáty (Objednateli jejich kopie) za absolvované kurzy.  

1.3. Specifikace služby je uvedena v příloze č. 1 – Specifikace předmětu plnění, která obsahuje 

podrobnou specifikaci jednotlivých služeb. 

1.4. Objednavatel se zavazuje zaplatit Dodavateli za služby cenu v souladu a způsobem dle čl. 4 

Smlouvy.  

2. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ 

2.1. Dodavatel se zavazuje jednotlivé činnosti služby provést v termínech uvedených 

v Harmonogramu, který je přílohou č. 2 Smlouvy, nestanoví-li Objednatel jinak. 

2.2. Dodavatel se zavazuje dokončit a řádně provést službu nejpozději do 14. 12. 2019. 

2.3. Několikadenní vzdělávání se uskuteční v místě Dodavatele na adrese: U Zámku 5, 273 05 

Smečno. 

2.4. Víkendové vzdělávání se uskuteční v místě určeném Objednavatelem. 

3. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

3.1. Každá ze Smluvních stran jmenovala oprávněné osoby, které budou zastupovat Smluvní 

stranu v technických, fakturačních a ostatních záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. 

a)  Oprávněná osoba Objednatele ve věcech smluvních je XXXXX 

tel.:       XXXXX 

e-mail:  XXXXX 

adresa: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

           b) Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických je XXXXX  

tel.:       XXXXX 

e-mail:  XXXXX 

adresa: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

           c) Oprávněná osoba Dodavatele je paní Ludmila Janžurová 

tel.:  XXXXX 

e-mail:  XXXXX 

adresa:  U Zámku 5, 273 05 Smečno  
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4. CENA SLUŽBY 

4.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Služby dle této smlouvy se skládá ze 2 částí a je 

kalkulovaná:  

a)   za vícedenním vzdělávání (časová dotace 24 hodin) - 7.500 Kč za 1 osobu pěstouna s 1 

dítětem v rozsahu max. 10 osob s 10 dětmi ve výši 75.000 Kč včetně DPH 

b)  za víkendové vzdělávání (časová dotace 12 hodin) – ve výši 20.000 Kč včetně DPH  (účast 

max. 25 osob) 

4.2.                   Celková cena v Kč včetně DPH           95.000,-  Kč 

                  slovy:    Devadesátpěttisíckorunčeských. 

4.3. Celková cena za službu dle Smlouvy je maximální a zahrnuje veškeré náklady Dodavatele 

související s provedením služby.  

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE 

5.1. Dodavatel je oprávněn požadovat zálohovou platbu ve výši 50 %  z  ceny Služby dle bodu 4.1. 

a)  předpokládaných účastníků vícedenního vzdělávání.  

5.2. Smluvní strany sjednávají, že platba ceny za Službu dle bodu 4.1. a) bude provedena po 

ukončení poskytování služby a započítání zálohy jednou splátkou  Platba ceny za Službu dle 

bodu 4.1. b) bude provedena jednou splátkou po ukončení poskytnuté služby. 

5.3. Podkladem pro úhradu ceny za poskytnutou službu je doručení faktury (daňového dokladu) na 

platbu Dodavateli. Splatnost faktury činí 21 (dvacet jedna) dní ode dne jejího doručení 

Objednateli. 

5.4. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu 

příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 

předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn 

zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do 

prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 

doplněného či opraveného dokladu. 

5.5. Cenu za Službu Objednatel uhradí výhradně v korunách českých (Kč). Objednatel uhradí 

cenu za Službu bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatele. Za termín úhrady se 

považuje termín odepsání platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele. 

6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, SMLUVNÍ POKUTY A 
SANKCE 

6.1. Objednavatel si zarezervuje závazný termín pro vzdělávání pěstounů.  

6.2. Do třech měsíců od rezervace termínů pro vzdělávání pěstounů uhradí Objednavatel 

započitatelnou zálohu ve výši 50 % z předpokládaného počtu účastníků, na kterou se budou 

vztahovat stornopoplatky 

- při odvolání 4 týdny před smluveným termínem 50% z celkové ceny za účastníka 

- při odvolání týden až 3 dny před smluveným termínem 80% z celkové ceny za účastníka 

- při odvolání 2 – 0 dní před smluveným termínem 100% z celkové ceny za účastníka 
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6.3. Dodavatel se zavazuje zaplatit Objednavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den 

prodlení s poskytnutím služby či za každý případ porušení této Smlouvy. 

6.4. Objednavatel se zavazuje poskytnout Dodavateli součinnost při plnění předmětu této smlouvy. 

6.5. Dodavatel se zavazuje plnit předmět Smlouvy vlastním jménem, na vlastní odpovědnost řádně 

s odbornou péčí v souladu s požadavky této Smlouvy. 

6.6. V případě prodlení úhrady faktur ze strany Objednavatele je Dodavatel oprávněn účtovat 

Objednavateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % za každý započatý den prodlení 

6.7. V případě, že Dodavatel plní část služby prostřednictvím třetích osob (subdodavatelů), 

odpovídá Dodavatel Objednateli, jako by plnil sám.  

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se 

Smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména ObčZ. 

7.2. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.  

7.3. Objednavatel, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní 

povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejní v informačním systému 

registru smluv (dále jen „ISRS“). 

7.4. Smluvní strany jsou si vědomy, že Objednavatel je povinným subjektem podle zákona  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 

zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 

které se neuveřejňují. 

7.5. Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 ObčZ mezi sebou před 

uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato Smlouva platně uzavřena dnem 

podpisu poslední ze Smluvních stran. 

7.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění smlouvy v ISRS. 

7.7. Smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu (včetně příloh) 

přečetly, s jejím obsahem (včetně obsahu příloh) souhlasí, což stvrzují podpisem oprávněné 

osoby. 

7.8. Nedílnou součástí této Smlouvy je: 

• Příloha č. 1 – Specifikace služby s cenovou nabídkou 

• Příloha č. 2 - Harmonogram 

7.9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží 

Objednavatel a jeden Dodavatel. 
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Objednatel 

 

V Litoměřicích dne  

Dodavatel 

 

Ve Smečně dne:  

............................................. 

Ing.Bc. Renáta Jurková 

vedoucí odboru 

.............................................. 

Ludmila Janžurová 

sekretář 
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Příloha č. 1 

 

Specifikace předmětu plnění 
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Příloha č. 2 

 

Harmonogram 

 

Pobyt a vzdělávání pěstounů s dětmi v objektu Kolpingovy rodiny Smečno 

V termínu od 29.8. – 1.9. 2019  

 

1. den – čtvrtek – vzdělávání 4 hod. 

2. den – pátek – vzdělávání 8 hod. 

3. den – sobota – vzdělávání 8 hod. 

4. den – neděle – vzdělávání 4 hod.  

 

 

Víkendový pobyt a vzdělávání pěstounů s dětmi v objektu rekreačního střediska Starý Týn 

V termínu od 8. – 9.6. 2019  

 

1. den – sobota – vzdělávání 6 hod. 

2. den – neděle – vzdělávání 4 hod.  

 

 


