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Smlouva o zabezpečení specializačního kurzu

Evropské a mezinárodní právo sociálního zabezpečení

pro zaměstnance CSSZ

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), mezi níže uvedenými

smluvními stranami

(dále jen „Smlouva“)

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5 v

Statutární zástupce: Mgr. František Boháček, ústřední ředitel CSSZ

Jednající : Ing. Stanislava Mikulášková, ředitelka odboru personálního ústředí ČSSZ

ICQ: 00006963

DIC: neplátce

lěankovní spojení: Česká národní banka

Císlo účtu: 10006-127001/0710

ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „0bjednatel“)

a

Univerzita Palackého v Olomouci

Právnická fakulta

Se sídlem: 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc

Jednající : —děkanka Právnické fakulty

ICO: 61989592

DIČ: C261989592

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Císlo účtu: 19-1096330227/0100, variabilní symbol: 997100011

Veřejná vysoká škola — režim existence dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel budou dále vtéto Smlouvě označováni jednotlivě také jako „Smluvní

strana“ a společně také jako „Smluvní strany“)



Preambule

Objednatel prohlašuje, že

je organizační složkou státu a správním orgánem, který zabezpečuje výběr pojistného

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dále provádí zejména

důchodové pojištění a zajišťuje agendu nemocenského pojištění;

splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu

uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Dodavatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je

oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Dodavatel realizuje specializační kurz Evropské a mezinárodní právo sociálního zabezpečení

(dále jen „Kurz“) v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon o vysokých školách“), v rámci vzdělávání v programech celoživotního

vzdělávání. Průběh vzdělávání a ukončení vzdělávánívv programu celoživotního vzdělávání se řídí

ustanovením § 60 zékona o vysokých školách, Rádem celoživotního vzdělávání Univerzity

Palackého v Olomouci, normami rektora a děkana fakulty, byly-li vydány.

Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty ve smyslu zákona o vysokých školách

(ustanovení § 60 odst. 3).

Tato Smlouva se uzavírá za účelem zajištění Kurzu pro zaměstnance Objednatele, jehož cílem

je, aby tito zaměstnanci Objednatele získali odborné znalosti z oblasti evropského

a mezinárodního práva sociálního zabezpečení.

1. Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy, je závazek Dodavatele zajistit a provést Kurz pro zaměstnance

Objednatele (dále jen „Učastníci“) v celkovém rozsahu 34 vyučovacích hodin, přičemž 1

vyučovací hodina čítá 45 minut. Kurz bude rozvržen do 2 třídenních seminářů (dále také jako

„Seminář“) a bude naplněn maximálně 30 Učastníky.

Obsahové zaměření Kurzu je blíže specifikováno v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas realizované plnění dle

této Smlouvy zaplatit Dodavateli cenu dle čl. 3. této Smlouvy.

2. Termín a místo plnění

Kurz bude probíhat vakademickém roce 2019/2020, přičemž 1 Seminář proběhne v zimním

semestru 2019/2020 (období září 2019 — leden 2020 — Seminář I.) a 1 Seminář proběhne

v letním semestru 2019/2020 (období únor 2020 — červen 2020 — Seminář II.), a to v termínech

uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Místem plnění je budova Dodavatele na adrese Třída 17. listopadu 8, Olomouc.

Semináře budou probíhat v souladu s rozvrhem výuky uvedeném v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Učast Učastníků na Seminářích bude doložena prezenční listinou vyhotovenou Dodavatelem.

Poslední den Kurzu Dodavatel vydá všem Učastníkům osvědčení o absolvování Kurzu.

3. Cena a platebni podminky

Celkova’ cena za Kurz činí 115.000,- Kč



Výše uvedená celková cena je cenou konečnou a maximální. Celková cena nemůže být

překročena.

V celkové ceně dle odst. 1. tohoto článku této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady

Dodavatele související s realizací Kurzu, zejména pak náklady na přípravu a vlastní realizaci

Kurzu, studijní materiály a náklady na vystavení osvědčení o absolvování Kurzu. Cena uvedená

vodst. 1. tohoto článku této Smlouvy neobsahuje náklady na ubytování Učastníků, stravování

Učastníků během Kurzu a dopravu Učastníků.

Objednatel se zavazuje vyslat na ,1 Seminář maximálně 30 Účastníků. Vpřípadě neúčasti

Objednatelem nahlášeného počtu Učastníků nemá Objednatel nárok na slevu ze sjednané

celkové ceny.

Příslušné platby za skutečně realizovaný Kurz (resp. jednotlivé Semináře) budou Objednatelem

provedeny na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Dodavatelem vnásledujících

termínech:

a) první daňový doklad (faktura) na částku 62.000,- Kč bude Dodavatelem vystaven po

realizaci Semináře I., nejpozději však do 13. 12. 2019,

b) druhý daňový doklad (faktura) na částku 53.000,- Kč bude Dodavatelem vystaven po

realizaci Semináře II., nejpozději však do 31. 3. 2020.

Veškeré daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných

a účinných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

znění pozdějších předpisů. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 kalendářních dnů ode

dne jeho doručení Objednateli. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající

náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve stanovené lhůtě splatnosti zpět Dodavateli

kdoplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení súhradou fakturované ceny; lhůta

splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení náležitě doplněného či opraveného daňového

dokladu (faktury) Objednateli.

Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje datum, kdy byla částka připsána

na bankovní účet Dodavatele.

Platby budou probíhat výhradně v české měně (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou

uvedeny v této měně.

Objednatel nebude poskytovat Dodavateli jakékoli zálohy na cenu plnění dle této Smlouvy.

4. Ostatní ujednání

Dodavatel se zavazuje provádět Kurz v profesionální kvalitě, s odbornou a potřebnou péčí tak,

aby plnění provedené na základě této Smlouvy bylo plněno v souladu s požadavky Objednatele,

a to po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu.

Smluvní strany potvrzují, že jsou za ně oprávněni jednat:

ve věcech smluvních:

za Dodavatele:

e-mail:

  

   

   

tel.:

za Objednatele:

e-mail: tel.:
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ve věcech věcného lnění:

za Dodavatele:

e-mail:

e-mail: tel.:

Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně měnit osoby uvedené v odst. 2. tohoto článku této

Smlouvy a rozsah jejich oprávnění jednat za Smluvní strany. O změně jsou povinny vždy

písemně informovat druhou Smluvní stranu. Změna je vůči druhé Smluvní straně účinná od

okamžiku doručení oznámení o změně osoby oprávněné jednat za Smluvní stranu.

   

5. Ochrana osobních údajů

S ohledem na plnění dle této Smlouvy Smluvní strany předpokládají, že Dodavatel bude

zpracovávat osobní údaje zaměstnanců Objednatele (Učastníků), a to zejména následující

osobní údaje Učastníků:

akademický titul, jméno, příjmení;

evidenční číslo státního zaměstnance (Účastníka);

název služebního úřadu a organizačního útvaru, v němž je Účastník zařazen;

a případně další údaje poskytnuté Objednatelem či třetími stranami z pokynu Objednatele (dále

jen „osobní údaje“) za účelem vypracování prezenční listiny a osvědčení o absolvování Kurzu.

Smluvní strany se zavazují, že přijmou taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému

nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným

přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.

Poskytovatel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních

údajů, ve znění platném a účinném, a ustanovem' Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních

údajů).

6. Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy je podepsána oběma Smluvními stranami a účinnosti

dnem jejího uveřejnění v registru smluv, v souladu se zékonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

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

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“),

Objednatelem.

Smluvní strany prohlašují, že Dodavatel sdělil Objednateli před podpisem této Smlouvy, zda jsou

informace uvedené v této Smlouvě a její příloze obchodním tajemstvím Dodavatele ve smyslu

ustanovení § 504 Občanského zákoníku či nikoliv. V případě, že by Dodavatel trval na tom, že

některý údaj obsažený v této Smlouvě a její příloze je obchodním tajemstvím a následně vyšlo

najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku,

za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Dodavatel.

Stane-li se některé z ujednání této Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv na

platnost a účinnost ujednání ostatních a na platnost a účinnost této Smlouvy jakožto celku.

Neplatné nebo neúčinné ujednané bude nahrazeno po vzájemné dohodě obou Smluvních stran

takovým ujednáním, které bude odpovídat svým účinkem co nejblíže původnímu záměru a účelu

neplatného či neúčinného ujednání v ekonomickém i právním smyslu.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Dodavatel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění

pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této

Smlouvy s tím,že se Dodavatel podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba povinná ve

smyslu ustanovení § 2 písm. e) výše uvedeného zákona.

Dodavatel souhlasí stím, aby tato Smlouva byla Objednatelem uveřejněna v registru smluv

v souladu se Zákonem o registru smluv.

Smluvní strany se zavazují provádět vzájemnou komunikaci prostřednictvím e-mailových adres

oprávněných osob uvedených v čl. 4. odst. 2. této Smlouvy, není-li ve Smlouvě určeno nebo

mezi Smluvními stranami domluveno jinak.

Dodavatel není bez písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit práva ze smluvního

vztahu založeného touto Smlouvou na třetí osobu.

Smluvní strany se dohodly na tom, že Dodavatel není oprávněn činit jednostranná započtení

svých pohledávek vzniklých na základě této Smlouvy či v souvislosti s ní vůči jakýmkoli

pohledávkám Objednatele.

Tato Smlouva může být měněna pouze na základě dohody Smluvních stran, a to ve formě

písemně vyhotoveného, vzestupně číslovaného dodatku podepsaného oběma Smluvními

stranami. Podpisem Smluvních stran se dodatek stává nedílnou součástí této Smlouvy.

V případě rozporu ujednání této Smlouvy s ujednáními obsaženými v příloze této Smlouvy či

jiných dokumentech upravujících práva a povinnosti Smluvních stran (např. obchodní podmínky)

mají přednost ujednání této Smlouvy.

Případné spory vyplývající z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve řešit dohodou.

Pokud se Smluvní strany nedohodnou, bude spor řešen před věcně a místně příslušným soudem

České republiky. Rozhodčírízení je vyloučeno.

Práva a povinnosti výslovně v této Smlouvě neupravené se řídí platnými a účinnými právními

předpisy Ceské republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Tato Smlouva je vyhotovena v S stejnopisech, přičemž 2 stejnopisy obdrží Dodavatel a 3

stejnopisy obdrží Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena

podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz uvedeného Smluvní strany připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této Smlouvy je její příloha:

Příloha č. 1 — Obsahová náplň Kurzu pro zaměstnance Objednatele.

V Olomouci dne 72, č, 2/77 V Praze dne 2 ?. ,>_ 74,4;

Univenila Palackého v ()wmouci

Za Univerzitu Palackého v OIORMWICKA iAKUIIA Za Českou republiku

Právnickou fakultu:

     

 

D K A N A l - Českou správu sociálního zabezpečení:

] . listopadu 8 Olomouc 77| \ '  

Ing. Stanislava Mikulaskova

ředitelka odboru personálního ústředí ČSSZděkanka Právnické fakulty



Příloha č. 1 - Obsahová náplň Kurzu pro zaměstnance Objednatele

SEMINÁŘ I.

Blok I. - Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé (dále také jen „MPS“) pracovní, pojem

Specifika právních vztahů s mezinárodním prvkem

Aplikace norem MP5 na pracovněprávní problematiku, rodinně právní vztahy

(manželství, rodičovství, opatrovnictví)

Pracovněprávní vztahy v kolizním právu

Mezinárodní prameny v rámci MPS

Režim náhrady škody při výkonu povolání v rámci MPS, včetně konkrétních případů

aplikace

P
N
P
“

?
!
"
ř

ČASOVÁ DOTACE: 6 VYUČOVACÍCH HODIN

Blok II. — Evropské a mezinárodní právo sociálního zabezpečení (1. část)

1. Sociální politika — rozsah 1 vyučovací hodina

Pojem sociální stát, sociální politika, sociální zabezpečení

Podstata sociální politiky a její pojetí

Objekty a subjekty sociální politiky

Principy, funkce a nástroje sociální politiky

Pojmy sociální politiky

sociáln/'ochrana a sociálnípráva

social welfare

soaá/n/poj/štěn/

sociáln/zaopatření

sociáln/'pomoc

E
D
P
-
P
F
!
”

2. Sociální práva a mezinárodní organizace — rozsah 2 vyučovacíhodiny

a. Pojem normativní smlouva

b. Dokumenty OSN

. Všeobecná deklarace lidských práv

. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt

o hospodářských, sociálních a kulturních právech

c. Úmluvy ILO

d. Dokumenty Rady Evropy

. Evropská sociálnícharta

. Evropský zákon/k sociálního zabezpečen/'

. Evropské prozat/hmídohody

3. Sociální zabezpečení v Evropské unii — rozsah 3 vyučovacíhodiny

a. Základy sociálního zabezpečení v Evropské unii

. Sociá/n/po/itika v Evropské unii

. Prameny evropského sociálního zabezpečení

ČASOvÁ DOTACE: 6 VYUČOVACI’CH HODIN



Blok III. - Mezinárodní právo veřejné

1. Mezinárodní právo veřejné (dále jen „MPV“), pojem

2. Právní pomoc ve styku s cizinou ve věcech správních

3. Aplikace norem MPV

ČASOVÁ DOTACE: 5 vyučoVACÍCH HODIN

CELKOVÁ ČASOVÁ DOTACE SEMINÁŘE I.: 17 VYUČOVACÍCH HODIN

SEMINÁŘ II.

Blok II. — Evropské a mezinárodní právo sociálního zabezpečení (2. část)

3. Sociální zabezpečení v Evropské unii — rozsah 7 vyučovacích hodin

b. Koordinační nařízení EP a Rady

o Osobnírozsah koordinace

. Věcný rozsah koordinace

. Principy koordinace

c. Jednotlivé případové studie

. da'vky V nemoci a mateřství otcovské dávky

. důchody v invalid/tě

. důchody starobnía pozůstalostn/

. rodinné dávky

. pohřebné

. dávky v nezaměstnanosti

. dávky při pracovn/ín úrazu a nemocí z povolání

4. Bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení — rozsah 2 vyučovacíhodiny

a. Pojem a principy

b. Druhy smluv

c. Vztah bilaterálních smluv ke koordinačním nařízením

5. Souvislosti mezi pracovním právem a právem sociálního zabezpečení — rozsah 2

vyučovacíhodiny

6. Judikatura soudů ve věci česko-slovenských důchodů — rozsah 2 vyučovacíhodiny

ČASOVA’ DOTACE: 13 vyučoVACÍCH HODIN

Blok IV. — Evropské pracovní právo

1. Pracovní právo EU — rozsah 2 vyučovacíhodiny

a. Implementace a harmonizace

b. Volný pohyb osob

c. Uznávání kvalifikace

2. Pracovněprávní aspekty diskriminace — rozsah 2 vyučovacíhodiny

a. Rovné příležitosti

b. Rovnost v odměňování

c. Přijímání do zaměstnání

ČASOVA’ DOTACE: 4 VYUČOVACÍHODINY

CELKOVÁ ČASOVÁ DOTACE SEMINÁŘE II.: 17 VYUČOVACÍCH HODIN
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CELKOVÁ ČASOVÁ DOTACE KURZU: 34 VYUČOVACÍCH HODIN

Realizace výuky Kurzu ve 2 třídenních Seminářích bude probíhat v následujících termínech:

Seminář I.: 11. — 13. 9. 2019

Seminář II.: 5. — 7. 2. 2020

Rozvrh výuky jednotlivých Seminářů je následující:

1. den 13.00 hod. — 17.00 hod

2. den 8.00 hod. — 12.00 hod. 13.00 hod. — 18.00 hod.

3. den 8.00 hod. — 13.00 hod.

celkové 17 vyučovacích hodin.


