
I 
So·H -~'4-G"ttl-01-.D~ 

S ML O U V A O ZAJIŠTĚNÍ A REALIZACI REKY ALIFIKAČNÍHO KURZU 

Ll . Zhotovitel: 

Obchodní jméno: 

Fakulta: 

Jednající: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

Bankovní spojení: 

ID datové schránky: 

Objednatel: 

Obchodní jméno: 

Zastoupen: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

Bankovní spojení: 

č. 542 1716 

I. - SMLUVNÍ STRANY 

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava 

HGF 

doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D. 

17. listopadu 15/2172, Ostrava- Poruba, 708 33 

61989100 

CZ61989100 

127089559/0300 

d3kj88v 

VB -Drill s.r.o 

Ing. Marek Bartoň 

Ve Vejtrži 118, 267 18 Hlásná Třebáň 

04057279 

CZ 04057279 

uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 ods.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění tuto smlouvu o zajištění a realizaci rekvalifikačního kurzu. 

Ll. Zástupci pro věci technické: 

Zástupce pověřený řešením technických problémů a kontrolou provedenýc~ prací v rámci této smlouvy, přip. 

k předběžnému projednávání jejich změn a doplňků je za 

Poskytovatele: prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc. 

Objednavatele: Ing. Marek Bartoň 

Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto písemně jinak. 



TI. -PŘEDMĚT DÍLA 

II.!. Poskytovatel se zavazuje zajistit na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele rekvalifikační kurz pro 

zaměstnance objednavatele za podmínek stanovených touto smlouvou a objednavatel se zavazuje za provedenou 

činnost poskytovateli zaplatit cenu dle této smlouvy. 

II.2. Poskytovatel se zavazuje provést předmět smlouvy s potřebnou péči a ve sjednaném čase. 

II.3. Předmětem smlouvy je následující činnost: Organizace a realizace rekvalifikačního studia oboru 

Hornické inženýrství pro Ing. Marka Bartoně 

II.4. Objednatel má právo kontrolovat plnění předmětu smlouvy. 

II. S. Poskytovatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu smlouvy, a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu smlouvy nezbytné. 

III. - ČAS A ZPŮSOB PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

III.l. Termín zahájení studia: 22. 9. 2017 

Ukončení studia: do 3 1. 3. 20 19. 

III.2. Předmět smlouvy se považuje za splněný v okamžiku: 

aJ oponentního řízení - v sídle poskytovatele 

Konkrétní datum předání bude dohodnuto písemně a nejméně s čtrnáctidenním předstihem. 

bl jinou formou: obhajoby závěrečné práce rekvalifikačního studia a předání osvědčení o dokončení studia 

absolventů 

IV.- CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

IV.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za plnění poskytovatele dle této smlouvy je: 

celkem Kč: 40 000,- Kč 

slovy: čtyřicet tisíc korun českých 

Plněni je osvobozeno dle §57 ZDPH. 

IV.2. Objednatel provede úhradu ceny poskytnutého plnění na základě daňového dokladu- faktury vystavené 

poskytovatelem: 40 000,- Kč s uskutečněným plněním takto: 

5 000 Kč s uskutečněným plněním k 31. 12. 2017 

15 000 Kč s uskutečněným plněním k 30. 06. 2018 
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15 000 Kč s uskutečněným plněním k 31. 12. 2018 

5 000 Kč s uskutečněným plněním k 31. 03 . 2019. 

V.- SMLUVNÍ POKUTY 

V.l. V případě prodlení objednavatele s placením daňového dokladu - faktury je objednavatel povinen zaplatit 

úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

Vl.- ZMĚNA SMLOUVY 

VLl. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně označeným 

"Dodatek ke smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

VI.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit to druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran. 

VI.3 Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů a neuhradí-li objednavatel dlužnou částku ani 

na výzvu poskytovatele v dodatečné lhůtě 15 dnů, je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě ukončení zaměstnaneckého 

vztahu mezi objednavatelem a studentem anebo v případě, že na straně objednavatele zanikne potřeba zajištění 

rekvalifikace studenta. V takových případech je však objednavatel povinen uhradit poskytovateli poměrnou část 

ceny odpovídající rozsahu poskytnutého plnění ke dni odstoupení od smlouvy. 

VII.- OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

VII.l. Tuto smlouvu ne lze dále postupovat, rovněž pohledávky z této smlouvy ne lze dále postoupit. 

VII.2 Smluvní strany uzavřením smlouvy potvrzují, že pečlivě posoudili možná rizika vyplývající z plnění 

smlouvy, a že tato rizika přijímají. Obě smluvní strany potvrzují, že přebírají na sebe n~bezpečí změny okolností 

ve smyslu ustanovení dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

Jestliže výsledek činnosti poskytovatele dle této smlouvy bude charakteru používajícího ochrany autorského 

zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, bude jeho užívání objednavatelem 

upraveno dodatkem k této smlouvě. 

VIII. - ZÁ VĚREČNÁ UST ANOVENÍ 

VIII.l. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

VIII.2 . Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má povahu prvopisu. Každá smluvní strana 

obdrží 2 vyhotovení. 
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VIII.3. Účinnost této smlouvy počíná podpisem obou účastníků. Uvedeni zástupci obou smluvních stran 

prohlašují, že podle svých interních či organizačních předpisů jsou tuto smlouvu oprávnění podepsat a 

k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby. 

VIII.4. Právní vztahy mezi poskytovatelem a objednavatelem, které vyplývají z této smlouvy a nejsou v ní 

upraveny, se řídí právním řádem ČR, zejména zákonem č.89/2012 Sb" občanským zákoníkem, v platném znění a 

příslušnými ustanoveními o příkazní smlouvě . 

V Ostravě dne 22. 9. 2017 

)1. lul/\ 
doc. Ing. ~~ček, Ph.D. 

poskytovatel 
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Ing. Marek Bartoň 

objednatel 
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