
Kraj Vysocma

KUJIP01BLCRG

ASělM

Smlouva

o provedení projektu „Dny prevence 2018/2019“, uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku

část A okres Havlíčkův Brod

1. Smluvní strany

Objednatel:
zastoupený:
pověřený k podpisu:
zástupce pro věci organizační:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana
Bc. David Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy
708 90 749
CZ 70890749
Sberbank CZ a.s., pobočka Jihlava 
4050005000/6800

a

Dodavatel:
zastoupený:
zástupce pro věci organizační: 
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Oblastní spolek Českého červeného kříže Havlíčkův Brod 
Ilonou Loužeckou, DiS., ředitelkou 
Ilona Loužecká, DiS., ředitelka 
004 26 164

Komerční banka 
1039521/0100

2. Úvodní ustanovení
Touto smlouvou se dodavatel zavazuje provést realizaci předmětu smlouvy: projekt 
„Dny prevence 2018/2019“ v rozsahu plnění: část A okres Havlíčkův Brod v souladu s touto 
smlouvou na jedné straně a objednatel se zavazuje zaplatit za řádně provedené plnění dodavateli 
sjednanou cenu. Další podmínky a obsah závazku jsou upraveny v následujících částech smlouvy.

3. Předmět plnění (specifikace plnění)
3.1 Předmětem je realizace veřejné zakázky „Dny prevence 2018/2019“ (dále jen „Dny 
prevence"), která obsahuje komplexní zajištění projektu Dny prevence pro žáky 3. tříd vybraných 
základních škol (dále jen ,,ZŠ“) v Kraji Vysočina uvedených v příloze č. 1., která je nedílnou 
součástí této smlouvy.
3.2 Dny prevence proběhnou na dopravním hřišti nebo na hřišti v místě ZŠ, případně na jiném 
vhodném místě. Každý Den prevence bude trvat nejméně celé tři hodiny (3 x 60 minut) a pro děti
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bude připraveno nejméně šest stanovišť s následující tématikou prevence dětských úrazů a první 
pomoci - cyklistika, silniční doprava, prevence úrazů a první pomoc, integrovaný záchranný systém 
a oddechová stanoviště (pohybové a didaktické hry se zaměřením na procvičení probraných 
témat). Dodavatel na své náklady zajistí pořízení a využití materiálního zabezpečení potřebného 
k provedení Dnů prevence.
3.3 Součástí Dnů prevence je komunikace dodavatele se ZŠ dle přílohy č. 1 a organizování míst 
konání, termínů a účastníků jednotlivých Dnů prevence s respektováním reálných časových 
a provozních možností jednotlivých škol dle přílohy č. 1 této smlouvy.
3.4. Každého jednotlivého Dne prevence se zúčastní děti minimálně ze dvou třetích tříd, 
tj. v rozsahu 30 až 60 dětí. Všechny děti, které se zúčastní Dnů prevence, budou odměněny 
drobnými cenami předem odsouhlasenými objednatelem, vztahujícími se k tématice prevence 
a první pomoci. Nákup cen hradí dodavatel jako součást plnění této smlouvy.
3.5 Objednatel je oprávněn provést kontrolu realizace Dnů prevence svým pracovníkem 
nebo pověřenými osobami, provedení této kontroly je dodavatel povinen umožnit.
3.6 Dodavatel je povinen zpracovat hodnotící zprávu o průběhu projektu a provést dotazníkové 
šetření vyplněním dotazníků dle přílohy č. 2 této smlouvy u pedagogických pracovníků přítomných 
na Dnech prevence. Hodnotící zprávu a vyplněné dotazníky dodavatel doloží jako součást 
vyúčtování.

4. Místo a termín plnění
4.1 Veřejná zakázka bude realizována v ZŠ v Kraji Vysočina uvedených v příloze č. 1 této 
smlouvy, která je její nedílnou součástí.
4.2 Termín plnění podle této smlouvy je od podpisu smlouvy do 25. října 2019. Termín 
pro dokončení nemůže být dodavatelem prodloužen, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4.3 Konkrétní termíny jednotlivých Dnů prevence stanoví dodavatel po dohodě se zástupci škol 
uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy tak, aby proběhla v období ode dne účinnosti této smlouvy 
do 25. října 2019. Termíny dodavatel oznámí e-mailovou poštou kontaktní osobě objednatele 
(Ing. Tomáš Halačka, Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina, e-mail: halacka.t@kr- 
vysocina.cz) nejméně čtrnáct kalendářních dnů před termínem provedení Dne prevence.

5. Cena za provedení předmětu plnění
5.1 Cena za provedení předmětu plnění je sjednaná jako cena maximální a jsou v ní zahrnuty 
veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Celkovou a pro účely fakturace 
rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

Cena bez DPH: 123 200 Kč
DPH: nejsme plátci DPH
Cena celkem včetně DPH: 123 200 Kč

slovy: jednostodvacettřitisícdvěstě korun českých.

5.2 Smluvní strany jsou povinny v případě změny zákonných sazeb DPH změnit celkovou cenu. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou uzavírat písemný 
dodatek k této smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována podle předpisů platných v době 
uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Platební podmínky
6.1 Objednatel provede úhradu sjednané ceny na základě faktury vystavené dodavatelem. 
Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.
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Úhrada za plnění této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet dodavatele, 
který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup 
ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2014 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.
6.2 Pokud se po dobu této účinnosti smlouvy dodavatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, smluvní strany se dohodly, že Kraj Vysočina uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo 
příslušnému správci daně. Krajem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné 
části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované dodavatelem.
6.3 Tato ustanovení nebudou použita v případě, že dodavatel, se kterým je uzavíraná smlouva, 
není plátce DPH nebo v případech, kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle ustanovení 
§ 92a a násl. zákona DPH.
6.4 Objednatel nebude poskytovat zálohy, umožňuje však průběžné proplacení provedených 
služeb dle čl. 6.5 této smlouvy.
6.5 Po provedení minimálně 50 % předmětu plnění může dodavatel vyfakturovat úhradu dosud 
provedených služeb. Ktomu je nutné doložit potvrzení zástupců škol uvedených v příloze č. 1 
o provedení výuky ve stanoveném rozsahu a kvalitě. Celkově budou dodavateli proplaceny 
maximálně dvě faktury.
6.6 Vyúčtování sjednané ceny dodavatel předloží objednateli nejpozději do 15. listopadu 2019.

7. Sankční ujednání
7.1 V případě, že dodavatel neprovede předmět plnění ve sjednaném rozsahu (příloha č. 1 
smlouvy) a kvalitě (čl. 3 smlouvy), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč 
za každý takto neprovedený Den prevence. Pokud porušením smluvní povinnosti ze strany 
dodavatele vznikne objednateli škoda, má objednatel vedle případné smluvní pokuty dle tohoto 
článku také právo na náhradu škody. Pokud dodavatel neprovede předmět plnění ve sjednaném 
rozsahu bez vlastního zavinění, musí tuto skutečnost uvést a hodnověrně prokázat v závěrečné 
zprávě. Splatnost faktury k uložení pokuty se řídí čl. 6 této smlouvy.
7.2 Dodavatel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění podle čl. 4 této smlouvy 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
7.3 Objednatel se zavazuje při prodlení s úhradou faktur zaplatit dodavateli smluvní pokutu 
ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
7.4 Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči 
ceně předmětu plnění, kterou je objednatel povinen uhradit.

8. Jiná ujednání
8.1 Dodavatel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy nedopustil v souvislosti 
se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, 
a že se nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
8.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, poruší-li dodavatel tuto smlouvu zvlášť 
závažným způsobem. Za zvlášť závažný způsob porušení smlouvy je myšlena zejména situace, 
kdy:
a) dodavatel neprovede předmět plnění způsobem stanoveným v této smlouvě (zejména materiální 
a personální zajištění výuky)
b) dodavatel neprovede bez vážných důvodů výuku u více než 3 škol uvedených v příloze č. 1 
této smlouvy
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c) dodavatel bez vážných důvodů odmítne provádění kontroly realizace předmětu plnění 
objednatelem.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno na adresu dodavatele. 
Účinky odstoupení nastávají okamžikem jeho doručení dodavateli.

8.3 Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu ze strany dodavatele. Výpovědní doba činí 3 dny 
a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno 
dodavateli.

9. Závěrečná ustanovení
9.1 Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 (Seznam škol, na nichž budou provedeny 
„Dny prevence 2018/2019“ a příloha č. 2 (Dotazník pro pedagogy přítomné na projektu 
„Dny prevence 2018/2019“).
9.2 Tato smlouva je uzavírána písemně a lze ji změnit pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků vlastnoručně podepsanými zástupci oprávněnými k zastupování obou 
smluvních stran.
9.3 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele je stanovená zákonná povinnosti 
zveřejnění smlouvy v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Dodavatel výslovně 
prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek 
této smlouvy.
9.4 Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní objednatel.
9.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.
9.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
9.7 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni, ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek.
9.8 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.
9.9 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele, 
dva stejnopisy pro dodavatele.

V Jihlavě dne , ...M£.......  ...2019 V ....dne ....2019

objednatel
Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana

dodavatel
Ilona Loužecká, DiS., ředitelka

OBLASTNÍ SPOLEK
ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE 

Havlíčkův Br#d
4 Rubešovo náměstí 171, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 00426164, Tel.: 724 551 604 
email; h3vllckuvbr0d@cefvenykriz.eu 

www.oscck.cz



Seznam škol dle jednotlivých částí veřejné zakázky, na nichž budou provedeny 
„Dny prevence 2018/2019“

Příloha č„ 1

Část A - okres Havlíčkův Brod
škola, adresa - počet účastníků kontaktní osoba telefon

1 ZŠaMŠ Dolní Město-12 Mgr. Marie Maštálková 602 261 337

2 ZŠ a MŠ Habry - 21 Mgr. Eva Doležalová 569 441 230 
731 495 151

3 ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová -18 Mgr. Martina Brychtová 724 981 333
4 ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884 - 27 Mgr. Jana Beránková 731 641 930
5 ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - 28 Mgr. Hana Březinová 723 018 629
6 ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 - 53 Ivana Šimánková 569 422 383
7 ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560 - 97 Eva Bártová 569 422 179
8 ZŠ a MŠ Herálec -15 Mgr. Lenka Michalová 602 613 167
9 ZŠ a MŠ Hněvkovice - 40 Magda Bártová 608 837 230

10 ZŠ Chotěboř, Buttulova 74 - 42 PaedDr. Zdenka
Konigsmarková 569 626 628

11 ZŠ a PŠ Chotěboř, Hradební 529 -12 Mgr. Bc. Drahomíra Danielková 569 624 502
12 ZŠ Krucemburk -14 Mgr. Jiří Šikl 569 697 108

13 ZŠ Ledeč nad Sázavou, Nádražní 780 - 85 Mgr. Milan Štěpánek 731 156 910 
561 116 567

14 ZŠaMŠ Maleč-14 Mgr. Věra Řípová 569 692 131 
733 572 323

15 ZŠ Nová Ves u Chotěboře - 40 Mgr. Ilona Marková 569 621 519

16 ZŠ a MŠ Nová Ves u Světlé -15 Mgr. Petra Hálová 569 452 853 
777 818 236

17 ZŠ a MŠ Okrouhlice - 12 Mgr. Milena Hodboďová 724 907 252

18 ZŠ a MŠ Oudoleň - 7 Dagmar Losenická 569 642 203 
725 043 065

19 ZŠ Přibyslav - 60 Petr Adam 775 558 221
20 ZŠ a MŠ Rozsochatec - 13 Mgr. Hana Hertlová 721 853 818
21 ZŠ a MŠ Sobíňov - 28 Mgr. Jana Málková 569 694 537
22 ZŠ Světlá nad Sázavou, Lánecká 699 - 52 Petra Kotěrová 569 430 612
23 ZŠ a MŠ Uhelná Příbram - 37ř Mgr. Dana Smutná 569 644 229
24 ZŠ Vilémov- 10 Lenka Mudrochové 569 449 145
25 ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou - 40 Věra Josková 606 051 743

Celkem 25 škol (792 účastníků)



Přiléhá č. 2

Dotazník pro pedagogy přítomné na projektu „Dny prevence 2018/2019“

Škola

Jméno, příjmení, titul hodnotitele

Pracovní zařazení

Telefon

Datum konání, hodina od-do

Vyjádřete míru vaší spokojenosti označením číslice.
Číslo 1 odpovídá neivvšší spokojenosti, číslo 6 vyjadřuje vaši velkou nespokojenost.
Do kolonky poznámka můžete uvést případný doplňující komentář nebo informace, 
o kterých si myslíte, že jsou užitečné pro zkvalitnění dalšího ročníků tohoto projektu.

Splnil projekt Vaše očekávání? 1 2 3 4 5 6
Jak hodnotíte odbornou úroveň? 1 2 3 4 5 6
Jak hodnotíte užitečnost? 1 2 3 4 5 6

4. Jak hodnotíte schopnosti lektorů vysvětlit danou problematiku? 1 2 3 4 5 6
Jak hodnotíte metody a postupy použité v projektu? 1 2 3 4 5 6
Jak hodnotíte materiální zabezpečení projektu? 1 2 3 4 5 6
Jak hodnotíte organizační úroveň zabezpečení projektu? 1 2 3 4 5 6

Jak se líbil Den prevence žákům?

Poznámka:

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku.


