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SMLOUVA O ORGANIZACI A PROVOZOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH BESED 
(dále jen „Smlouva“) 

Ev.č. 0227006492 
uzavřená níže uvedené dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: 

 

  
Marek Mozola 
se sídlem:  Starý Brázdim 42, 250 63 Brázdim 
podnikající fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku Městského úřadu Brandýs nad Labem 
IČ:    71131612 
DIČ:   CZ7903271035 
bankovní spojení:  mBank S.A. 
číslo účtu:   670100-2211085154/6210 
 (dále jen „Poskytovatel“) 
 
a 
 
Obchodní firma:  Letiště Praha, a. s.,  
se sídlem:   Praha 6, K letišti 1019/6, PSČ 161 00  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003 
IČ:    282 44 532  
DIČ:    CZ699003361 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu:   801812025/2700 
 (dále jen „Objednatel“) 
 
(Poskytovatel a Objednatel dále společně jen „Smluvní strany“, každý samostatně také „Smluvní strana“) 
 
Preambule: 
 
Vzhledem k tomu, že: 
 
(A) Na základě výsledku výběrového řízení provedeného Objednatelem dle vnitřních norem Objednatele 

mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, Objednatel 

rozhodl, že nabídka předložená Poskytovatelem splnila podmínky pro uzavření této Smlouvy 

s Poskytovatelem. 

 
(B) Objednatel má zájem, aby ze strany Poskytovatele byly poskytovány služby spočívající v přípravě, 

organizaci a realizaci Přednášek jak specifikováno níže, 

 
(C) Smluvní strany mají zájem upravit vzájemná práva a povinnosti v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy, 

 
DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „Občanský zákoník“), následovně: 

1. Předmět Smlouvy 

1.1. Poskytovatel se za podmínek stanovených v této Smlouvě zavazuje poskytovat Objednateli 
služby formou Přednášek (jak jsou tyto služby definovány níže) a Objednatel se zavazuje za 
plnění poskytnutá Poskytovatelem dle této Smlouvy uhradit Poskytovateli sjednanou odměnu. 

2. Přednášky 

2.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli služby formou přípravy, organizace a realizace 
besed pro základní školy, a to v rozsahu a způsobem stanoveným v této Smlouvě, zejména v 
příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „Přednášky“).  

2.2. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel uskuteční alespoň čtyři (4) Přednášky (každou 
zaměřenou na jedno (1) z témat dle přílohy č. 1 Smlouvy) ve školním roce 2019/2020,  2020/2021 
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a 2021/2022 pro každou 4. a 5. třídu ZŠ na každé základní škole sdělené Objednatelem 
Poskytovateli v souladu s touto Smlouvou, za podmínky, že příslušná základní škola 
s poskytnutím Přednášek v takovém počtu bude souhlasit, a to v době stanovené v souladu 
s touto Smlouvou. Poskytovatel zároveň uskuteční na konci každého školního roku závěrečnou 
Přednášku shrnující učivo předchozích čtyřech (4) Přednášek pro všechny zúčastněné 4. a 5. 
třídy ZŠ v rámci akce pořádané Objednatelem.  

2.3. Poskytovatel bude provádět Přednášky na základě plánu akcí předem zaslaného Objednateli ve 
struktuře uvedené v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „Plán akcí“) a dle následujících pravidel: 
Poskytovatel se zavazuje každý měsíc každého školního roku alespoň pět (5) pracovních dnů 
před koncem kalendářního měsíce doručit Objednateli seznam míst, na kterých plánuje 
uskutečnit Přednášky v následujícím kalendářním měsíci s uvedením příslušných časů, kdy 
budou takové Přednášky provedeny. Objednatel je povinen sdělit Poskytovateli odůvodněné 
výhrady nebo návrhy k Plánu akcí nejpozději do tří (3) pracovních dnů od obdržení návrhu Plánu 
akcí; pokud Objednatel nesdělí žádné výhrady nebo návrhy, je Poskytovatel povinen uskutečnit 
Přednášky dle návrhu Plánu akcí zaslaného Objednateli. Pokud Objednatel sdělí Poskytovateli 
výhrady nebo návrhy k Plánu akcí je Poskytovatel povinen takové výhrady nebo návrhy 
promítnout do příslušného Plánu akcí (je-li možné takové výhrady a návrhy zapracovat zejména 
s ohledem na možnosti Poskytovatele či základních škol, ve kterých se mají Přednášky 
uskutečnit). 

2.4. Objednatel je ve svých odůvodněných výhradách a/nebo návrzích k Plánu akcí dle odstavce 2.3 
tohoto článku Smlouvy oprávněn zejména požadovat, aby se na příslušné Přednášce zúčastnil 
zástupce Objednatele, který poskytne posluchačům dodatečné informace, dále aby byly na 
Přednášce použity určité pomůcky či materiály, nebo aby Přednáška byla zaměřena pouze na 
určité téma, které spadá pod okruh témat Přednášek dle přílohy č. 1 Smlouvy, to vše pouze 
v rámci vymezení Přednášek dle přílohy č. 1 Smlouvy. 

2.5. Poskytovatel se zavazuje vyvinout nejvyšší úsilí k tomu, aby Přednášky poskytovaly v nejvyšší 
možné míře osoby, které mají zkušenosti s provozováním obdobných besed. 

2.6. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli za účelem provádění Přednášek veškerou 
potřebnou součinnost, zejména se zavazuje: 

(a) Poskytnout Poskytovateli materiály a dostatečné informace pro přípravu Přednášek, zejména 
ukázkové materiály, filtry, informační panely, skládačky a jiné formy pomůcek potřebných 
k výuce (dále jen „Projekt přednášek“); 

(b) poskytnout Poskytovateli materiály a pomůcky definované v příloze č. 1 Smlouvy, nebo uhradit 
Poskytovateli náklady na takové materiály a pomůcky vynaložené (přičemž veškeré takové 
materiály a pomůcky poskytnuté Poskytovatelem budou poskytnuty tak, aby na nich nevázla 
autorská či jiná práva třetích osob; v opačném případě jakékoli náklady na vypořádání takových 
práv jdou k tíži Objednatele) za podmínky předchozího odsouhlasení těchto nákladů 
Objednatelem elektronickou cestou výkonným ředitelem organizační jednotky Korporátní a 
marketingová komunikace a Poskytovatel je poté vyúčtuje v rámci měsíčních faktur společně 
s odměnou dle článku 3. této Smlouvy. 

3. Odměna, jiné úhrady, platební podmínky a sankce 

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za poskytování služeb formou Přednášek dle této 
Smlouvy paušální odměnu ve výši 1500,- Kč (slovy tisícpětset korun českých) bez DPH za každou 
uskutečněnou Přednášku (blíže specifikovanou v Příloze č. 1 této Smlouvy), a to na základě 
výkazů o provedení Přednášek dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 Smlouvy potvrzených 
příslušnými subjekty, u nichž byly příslušné Přednášky uskutečněny (dále jen „Odměna“). Datum 
uskutečnění zdanitelného plnění je den prokazatelného uskutečnění Přednášky. 

3.2. Odměna dle odstavce 3.1 tohoto článku Smlouvy zahrnuje rovněž náklady na cestovné do 
vzdálenosti 40 km od mezinárodního letiště Václava Havla Praha (dále jen „Letiště“). 

3.3. Další služby v případě potřeby Objednatele budou uskutečňovány na základě dílčí poptávky 
Objednatele a nabídky Poskytovatele. 
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3.4. Odměna uvedená výše je bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a Poskytovatel je tedy 
oprávněn příslušnou DPH Objednateli vyúčtovat v souladu s příslušnými obecně závaznými 
právními předpisy. 

3.5. Odměna je splatná na základě faktur vystavených Poskytovatelem a majících náležitosti 
daňového dokladu. Faktury vystavené Poskytovatelem jsou splatné do 30 (slovy: třiceti) dnů od 
data doručení faktury do sídla Objednatele. K vyrovnání závazku dojde odepsáním částky z účtu 
Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele. Připadne-li termín splatnosti na sobotu, neděli, den 
pracovního volna a den pracovního klidu ve smyslu platných a účinných právních předpisů České 
republiky nebo na 31. 12. nebo den, který není pracovním dnem podle zákona č. 370/2017 Sb., 
o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se termín splatnosti na nejbližší 
následující pracovní den. 

3.6. Řádně doručená faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných 
právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), a musí obsahovat ve vztahu k plnění věcně správné 
údaje, zejména číslo této Smlouvy. Poskytovatel je povinen doručit Objednateli fakturu na adresu 
uvedenou v odst. 3.11 této Smlouvy, a to nejpozději do desátého (10.) dne následujícího po datu 
uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel má po obdržení faktury deset (10) dní na posouzení 
toho, zda je bezchybně vystavena a na její vrácení, pokud tomu tak není. Vrácením chybně 
vystavené faktury se doba splatnosti přerušuje a po dodání opravené faktury začíná běžet doba 
nová. 

3.7. Odměna bude hrazena přímo na bankovní účet Poskytovatele, vedený u banky v České 
republice, specifikovaný v této Smlouvě, nebude-li na faktuře uveden bankovní účet jiný. 

3.8. Pokud v souladu se zákonem o DPH Poskytovatel: 

(a) bude rozhodnutím správce daně určen jako nespolehlivý plátce, nebo 

(b) bude vyžadovat úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle této Smlouvy na bankovní účet, který 
není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo bankovní účet 
vedený poskytovatelem platebních služeb mimo území ČR, 

je Objednatel oprávněn uhradit na bankovní účet Poskytovatele pouze odměnu za poskytnuté 
zdanitelné plnění bez DPH. DPH, je-li účtovaná a je-li dle Smlouvy součástí úhrady ze strany 
Objednatele, je Objednatel oprávněn uhradit přímo na účet příslušného správce daně. V takovém 
případě se částka ve výši DPH nepovažuje za neuhrazený závazek vůči Poskytovateli, 
Poskytovatel tak není oprávněn požadovat doplatek DPH ani uplatňovat jakékoliv smluvní 
sankce, úroky z prodlení či smluvní pokuty. O tomto postupu je Objednatel povinen Poskytovatele 
informovat, a to nejpozději k datu úhrady odměny. 

3.9. Neuhradí-li Objednatel řádně vyfakturovanou částku Poskytovatelem dle tohoto článku ve 
sjednané lhůtě splatnosti, zavazuje se Objednatel uhradit Poskytovateli smluvní úrok z prodlení 
ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

3.10. V případě, že Dodavatel bude v prodlení s poskytnutím jakékoli části plnění v souladu s touto 
Smlouvou, zavazuje se Poskytovatel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a 
to za každý den prodlení. 

3.11. Korespondenční adresa pro doručování faktur je následující: 

Letiště Praha, a. s. 
Evidence faktur 
Jana Kašpara 1069/1 
161 00 Praha 6 

nebo elektronicky ve formátu pdf: invoices@prg.aero. 

4. Další práva a povinnosti Smluvních stran 

4.1. Objednatel se zavazuje poskytnout bez zbytečného odkladu Poskytovateli seznam základních 
škol v okruhu do 40 km od Letiště, na kterých mají být uskutečněny Přednášky, přičemž jejich 
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počet nesmí být nižší než 11 (jedenáct). Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby základní školy, 
které byly oznámeny Poskytovateli, souhlasily s provozováním Přednášek pro jejich studenty 4. 
a 5 tříd v souladu s touto Smlouvou, v opačném případě se zavazuje takovou základní školu, 
která poskytnutí Přednášek v souladu s touto Smlouvou odmítne, nahradit jinou základní školou, 
vždy tak, aby počet základních škol, pro které bude Poskytovatel provozovat Přednášky, činil 
alespoň 11 (jedenáct).  

4.2. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k tomu, aby mohla být veškerá 
plnění předvídaná touto Smlouvou řádně splněna. 

4.3. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby s odbornou péčí. Pro vyloučení pochybností si tímto 
Smluvní strany potvrzují, že Poskytovatel je osobou vzdělanou a odborně zaměřenou na okruh 
témat, která mají být obsahem Přednášek a jejím úkolem je současně uskutečnit Přednášky tak, 
aby Přednášky uskutečňované Poskytovatelem byly pro posluchače dostatečně zajímavé.  

4.4. Poskytovatel poskytuje Objednateli právo k užití veškerých autorských děl, přičemž autorským 
dílem se rozumí jakýkoli výsledek činnosti Poskytovatele vzniklý při realizaci Přednášek dle této 
Smlouvy, který naplňuje znaky díla chráněného dle ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) (dále jen „Licence“). 
Licence se poskytuje na dobu trvání výlučných majetkových práv Poskytovatele k takovému dílu, 
pro území celého světa tj. teritoriálně neomezená, opravňující Objednatele i třetí osoby odvozující 
svá oprávnění od oprávnění nabytých Objednatelem k užití bez omezení množstevního či jiného 
rozsahu, tj. v jakémkoli množství a v neomezeném počtu užití, v neomezeném rozsahu, a ke 
všem způsobům užití, dle § 12 a násl. autorského zákona, zejména jeho užívání 
k marketingovým, komerčním a nekomerčním účelům. Poskytovatel poskytuje Objednateli tuto 
Licenci jako výhradní. Objednatel tuto Licenci přijímá a není povinen Licenci využít. Pro vyloučení 
veškerých pochybností Smluvní strany uvádějí, že 

(a) Poskytovatel uděluje Objednateli souhlas autorské dílo dle předchozí věty užít v původní nebo 
jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným 
dílem či značkami, logy, texty a jakýmikoli obdobnými prvky, 

(b) Objednatel je oprávněn autorské dílo nebo jeho část, jeho název nebo označení Poskytovatele 
jakkoli upravit a v případě potřeby jakkoliv změnit a takto upravené či změněné autorské dílo 
a/nebo jeho část užít způsobem a v rozsahu dle této Smlouvy bez nároku Poskytovatele 
na dodatečnou odměnu (pro vyloučení veškerých pochybností Smluvní strany výslovně uvádí, že 
Objednatel je oprávněn neomezeně užít rovněž obrazovou složku případného záznamu či jeho 
části),  

(c) Objednatel je rovněž oprávněn autorské dílo nebo jeho část spojit s jiným dílem, jakož i zařadit 
autorské dílo do díla souborného, 

(d) Objednatel je oprávněn provádět činnosti dle bodu (b) – (c) výše i prostřednictvím třetí osoby 
odlišné od Poskytovatele. 

(e) Odměna za poskytnutí Licence je součástí Odměny uvedené v odst. 3.1 Smlouvy. 

5. Trvání Smlouvy 

5.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 8. 2022. 

5.2. Tato Smlouva končí svoji platnost a účinnost písemnou výpovědí kterékoliv Smluvní strany, 
přičemž výpovědní lhůta činí dva (2) měsíce a počíná běžet vždy prvního dne kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně. 

5.3. Kterákoli ze Smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy z důvodů stanovených 
Občanským zákoníkem. Pro vyloučení pochybností se za podstatné porušení povinností 
považuje rovněž (avšak nikoli výlučně): 

(a) na straně Objednatele: 
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(i) nezaplacení jakékoli částky dle této Smlouvy ve lhůtě 30 dnů po datu splatnosti,  

(b) na straně Poskytovatele 

(i) Poskytovatel sdělí na Přednášce informace, které jsou v rozporu s informacemi, které 
obdržel od Objednatele a/nebo které nejsou v souladu s právními předpisy, nebo 

(ii) Nebyl dodržen měsíční Plán akcí z důvodů na straně Poskytovatele. 

6. Společná a závěrečná ustanovení 

6.1. Salvátorská klauzule. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, 
nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost 
ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do pěti (5) pracovních 
dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení 
ustanovením platným, vymahatelným a účinným, jehož znění bude odpovídat účelu vyjádřenému 
původním ustanovením a touto Smlouvou jako celkem. 

6.2. Vyšší moc.  

(a) Ani jedna ze Smluvních stran nebude v prodlení se splněním svých závazků vyplývajících ze 
Smlouvy v případě existence okolnosti vyšší moci, pokud tato okolnost znemožní nebo 
podstatným způsobem ovlivní plnění závazků Smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy. 
Bezprostředně předcházející věta tohoto odstavce platí pouze po dobu existence takové okolnosti 
vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k závazku nebo závazkům Smluvní 
strany přímo nebo bezprostředně ovlivněných takovou okolností vyšší moci. 

(b) Za okolnost vyšší moci se pokládají takové události, které Smluvní strana nemohla v době 
uzavření Smlouvy předvídat a které Smluvní straně objektivně brání v plnění jejích smluvních 
závazků vyplývajících z této Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména válka, 
embargo, zásah státu nebo vlády, teroristický čin, živelné události a stávka zaměstnanců 
Objednatele. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za okolnost vyšší moci se nepovažuje 
jakékoliv prodlení s plněním závazků kterýchkoli Poskytovatelů či smluvních stran Poskytovatele 
vůči Poskytovateli, stávka zaměstnanců Poskytovatele a Poskytovatelů a smluvních partnerů 
Poskytovatele, jakož i insolvence, úpadek, likvidace či jiná obdobná událost týkající se 
Poskytovatele nebo jakéhokoliv Poskytovatele či smluvního partnera Poskytovatele a exekuce 
vedená na majetek Poskytovatele nebo jakéhokoliv poskytovatele či smluvního partnera 
Poskytovatele. 

(c) Nastane-li kterákoliv z okolností vyšší moci popsaná v odstavci (b), podnikne Smluvní strana, na 
jejíž straně překážka vznikla, veškeré kroky, které lze po takovéto Smluvní straně rozumně 
požadovat, jež povedou k obnově normální činnosti v souladu se Smlouvou, a to co nejrychleji s 
ohledem na okolnosti, které okolnost vyšší moci způsobily. Smluvní strana se zavazuje druhou 
Smluvní stranu informovat o tom, že nastala okolnost vyšší moci, bez zbytečného odkladu po té, 
co bude objektivně možné takovouto komunikaci uskutečnit. 

6.3. Pokud bude okolnost vyšší moci trvat po dobu delší než deset (10) pracovních dnů, zavazují se 
Smluvní strany na vzájemném jednání najít s využitím úsilí, které lze rozumně po Smluvních 
stranách požadovat, vhodné řešení nastalé situace. Jestliže kterákoli ze Smluvních stran 
přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržení nějaké 
povinnosti vyplývající z této Smlouvy, pak takové jednání nezakládá vzdání se takové povinnosti 
s ohledem na její trvající nebo následné neplnění, porušení nebo nedodržení a žádné takové 
vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ 
vyjádřeno písemně. 

6.4. Práva a povinnosti Smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou, se řídí 
ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími aplikovatelnými právními předpisy České 
republiky. Smlouva, smluvní vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem a práva a závazky 
Smluvních stran z něj vyplývající se řídí a budou vykládány v souladu s právem České republiky.  

6.5. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1766 (změna okolností), § 1793 (neúměrné 
zkrácení), § 1796 (lichva), § 1799, § 1800 (smlouvy uzavírané adhezním způsobem), § 1987 odst. 
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2 (započtení neurčitých a nejistých pohledávek), § 2000 (zrušení závazku) a § 2050 (smluvní 
pokuta a náhrada škody) Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu a na vztahy z této Smlouvy 
vyplývající nepoužijí. Smluvní strany se proto výslovně dohodly na následujících ustanoveních 
Smlouvy upravujících jejich práva a povinnosti odchylně od Občanského zákoníku: 

(a) Smluvní strany na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku berou nebezpečí 
podstatné změny okolností, které mohou založit v právech a povinnostech Smluvních stran zvlášť 
hrubý nepoměr. Smluvním stranám tak nevznikne právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě 
v případě takové podstatné změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku. 

(b) Žádná ze Smluvních stran není oprávněna podat v souladu s ustanovením § 1766 Občanského 
zákoníku návrh soudu na změnu závazku ze Smlouvy. 

(c) Tato Smlouva je uzavírána mezi podnikateli v rámci jejich podnikání, z tohoto důvodu se na tuto 
Smlouvu v souladu s ustanovením § 1797 Občanského zákoníku neuplatní ustanovení § 1793 až 
1795 Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení ani ustanovení § 1796 o lichvě. 

(d) S ohledem na uzavření Smlouvy mezi podnikateli v rámci jejich podnikání se Smluvní strany dále 
v souladu s ustanovením § 1801 Občanského zákoníku dohodly, že pro účely této Smlouvy se 
nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných adhezním 
způsobem. 

(e) Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této Smlouvy užití ustanovení § 1987 
odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn započíst i nejistou 
a/nebo neurčitou pohledávku. 

(f) Poskytovatel se vzdává práva domáhat se zrušení závazku z této Smlouvy podle § 2000 odst. 2 
Občanského zákoníku. 

(g) Strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty Poskytovatelem není dotčen nárok Objednatele 
požadovat náhradu škody v plné výši. 

6.6. Smluvní strany se zavazují postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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) (dále jen „Nařízení“), jakož i v souladu s právními 
předpisy, které budou přijaty za účelem provedení nebo adaptace tohoto Nařízení. 

6.7. Smluvní strany provádějí zpracování osobních údajů výhradně za účelem plnění Smlouvy. Pokud 
Poskytovatel provádí zpracování osobních údajů pro jiné účely, činí tak v rozporu se Smlouvou, 
Objednatel nenese za takové zpracování osobních údajů odpovědnost a Poskytovatel je ve 
vztahu k těmto osobním údajům v postavení správce osobních údajů dle Nařízení. 

6.8. Poskytovatel se zavazuje provádět zpracování osobních údajů po dobu trvání Smlouvy a po dobu 
max. následujících tří (3) měsíců po jejím skončení a po uplynutí této doby se zavazuje tyto údaje 
zlikvidovat. Pokud Poskytovatel provádí zpracování osobních údajů po skončení takto určené 
doby, činí tak v rozporu se Smlouvou, Objednatel nenese za takové zpracování osobních údajů 
odpovědnost a Dodavatel je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení správce osobních 
údajů dle Nařízení.  

6.9. Poskytovatel se dále zavazuje technicky a organizačně zabezpečit zpracovávání osobních údajů 
tak, aby osobní údaje byly dostatečně chráněny a bylo s nimi nakládáno v souladu s Nařízením. 
Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím výpočetní techniky a přístup k nim musí být 
dostatečným způsobem zabezpečen, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému 
přístupu k osobním údajům, k jejich neoprávněné změně, zničení či jinému zneužití osobních 
údajů.  

6.10. Poskytovatel se zavazuje nesdružovat osobní údaje zpracovávané za účelem plnění této 
Smlouvy s žádnými jinými osobními údaji získanými nebo zpracovanými za jiným účelem. 

6.11. Poskytovatel je povinen dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů a 
na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.  
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6.12. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní 
strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. 
Žádný projev vůle Stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev vůle učiněný po uzavření 
této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. Tato Smlouva nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody 
učiněné ve věci předmětu této Smlouvy. 

6.13. Objednatel Poskytovatele upozorňuje a Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou 
uvedenou v § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tato 
Smlouva bude uveřejněna v registru smluv.  

6.14. Smluvní strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách a 
netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. 

6.15. Smluvní strany sjednávají, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla 
jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této Smlouvy, 
ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

6.16. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této Smlouvy 
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. Kromě 
ujištění, která si Smluvní strany poskytly v této Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran 
žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoli skutečnostmi, které vyjdou najevo a o 
kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace při jednání o této Smlouvě. Výjimkou budou 
případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu ve skutkový omyl 
ohledně předmětu této Smlouvy. 

6.17. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany uvádějí, že žádný závazek dle této Smlouvy 
není fixním závazkem podle § 1980 Občanského zákoníku. 

6.18. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že Smluvní strany považují tuto Smlouvu za odvážnou 
smlouvu dle ustanovení § 2756 Občanského zákoníku, a tudíž se na závazky z ní vzniklé 
nepoužijí ustanovení §1764 až 1766 Občanského zákoníku o změně okolností a ustanovení § 
1793 až 1795 o neúměrném zkrácení. 

6.19. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s 
prováděním nebo výkladem této Smlouvy, smírným jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se 
nepodaří vyřešit předmětný spor do třiceti (30) dnů ode dne jeho vzniku, bude takový spor 
předložen jednou ze Smluvních stran věcně a místně příslušnému soudu. Smluvní strany si tímto 
sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

6.20. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace mezi Smluvními stranami na základě této 
Smlouvy bude zasílána na následující kontaktní údaje: 

(a) V případě komunikace adresované Objednateli: 

Letiště Praha, a. s. 
K letišti 1019/6, 161 00 Praha 6 
k rukám:  
te

 

(b) V případě komunikace adresované Poskytovateli: 

6.21. Kterákoli ze Smluvních stran je oprávněna změnit své kontaktní údaje zasláním písemného 
oznámení druhé Smluvní straně. 

6.22. Tato Smlouva obsahuje následující přílohy, které tvoří její nedílnou součást: 
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1. Příloha č. 1: Rámcový popis Přednášek 
2. Příloha č. 2:  Měsíční plán akcí - formulář 
3. Příloha č. 3: Vzor potvrzení o provedení akce – formulář 

6.23. Tuto Smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemnými dodatky řádně podepsanými Smluvními 
stranami. 

6.24. Tato Smlouva byla sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž jedno (1) si ponechá Objednatel, 
a jedno (1) si ponechá Poskytovatel.  

   V Praze dne ____________ 

 
   Za Objednatele:         Za Poskytovatele:   
 
 
 
   ....................................                                 ....................................  
     Ing. Marek Mozola  
       
    
   Letiště Praha, a. s.  
 
 



 

 

 

Příloha č. 1 
 

Rámcový popis Přednášek 
 

Přednášky budou zaměřeny na následující témata, která budou přednášena tak, aby souvisela s obecnou 
problematikou provozování letiště: 
 

 Voda 

 Hluk 

 Odpady 

 Vzduch 
 
Přednášky se v každém školním roce budou provádět formou cca 2,5-měsíčních cyklů, přičemž Poskytovatel 
vyvine nejvyšší úsilí, aby provedl v jednom (1) takovém cyklu vždy Přednášky na dané téma u veškerých 
základních škol, jejichž seznam Objednatel předal před vypracováním projektu Přednášek Poskytovateli. 
Každý cyklus Přednášek bude tedy jedno (1) téma a Poskytovatel přednášená témata obmění tak, aby ve 
čtyřech (4) po sobě jdoucích cyklech byla vyčerpána všechna čtyři (4) výše uvedená témata.  
 
Základní parametry Přednášek jsou následující: 
 

 Časová dotace – 45 minut na každé téma 

 Určeno posluchačům – 4. a 5. tříd základní školy 

 Realizátor Přednášek – lektoři 

 Doprava – vlastní 

 Zapojení základních škol cca 40 km v okruhu kolem Letiště 

 Interval opakování cyklu Přednášek 1 rok 
 
Realizací Přednášky se rozumí činnost Poskytovatele, při které Poskytovatel provede: 

 

 vystavení obrazových i písemných materiálů, informačních tabulí a exponátů 

 přednes výkladu na dané téma na základě informací od Objednatele; 

 to vše při dodržení obsahu i formy stanovených v Projektu přednášek. Projekt přednášek 
může být na základě požadavku Objednatele odsouhlaseného Poskytovatelem podle potřeby 
měněn. 

 
Pro účely Odměny se  za jednu (1) uskutečněnou Přednášku považuje: 

 

 Dohodnutí termínu Přednášky se základní školou, a 

 Zapracování termínu do Plánu akcí, případně další koordinace se základní školou. 

 Doprava na základní školu a zpět, a 

 Samotné provedení 1 (jedné) přednášky á 45 min pro skupiny o 15 – 30 žácích (v 
odůvodněných případech pro menší skupinu) vždy na jedno (1) z uvedených témat. 

 



 

 

 

Příloha č. 2 
 

Měsíční plán akcí - formulář 



 

 

 

datum lektor téma doba konání od - do adresa školy kontaktní osoba telefon email

Plán akcí pro Letiště Praha, a. s. na měsíc________________________



 

 

 

Příloha č. 3 
 

Vzorový výkaz o provedení Přednášky 
 

            Datum:   

                  

Potvrzení o provedení Přednášky 

                  

Potvrzujeme, že výše uvedeného dne byla lektorem pro naši školu: 

                  

  

  

    

Název:     

  

  

    

Adresa:     

  

  

    

      

  

  

  

  Telefon: E-mail: 

                  

provedena Přednáška na téma: 

  

  

  

    

    

  

          

Akce se zúčastnilo   žáků.         

                  

                  

            

          Potvrzení vystavil: 

                  

                  

                  

                  

                  

            …………………………………… 

            podpis a razítko 

                  

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




