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Smlouva o zajištění školení strážníků

Statutární město Brno - Městská policie Brno
zastoupené primátorkou paní JUDr. Markétou Vaňkovou
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
bankovní spojení:
číslo účtu:
k jednání ve věcech smluvních a k podpisu smlouvy je pověřen ředitel Městské policie Brno
Štefánikova 112/43, 602 00 Brno, ID DS: scedv36

dále jen „poskytovatel" na straně jedné

Město Břeclav
zastoupené starostou města Bc. Svatoplukem Pěčkem
nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
IČ: 00283061 DIČ: CZ00283061
bankovní spojení:
číslo účtu:
k jednání ve věcech smluvních a k podpisu smlouvy je pověřen starosta města

dále jen „objednatel" na straně druhé

I.
Základní ustanovení

Předmětem této smlouvy je zajištění a poskytnutí:
- pro čekatele mimobrněnské obecní-městské policie školení pro přípravu k činnostem strážníka
obecní policie a výcvik k používání donucovacích prostředků a realizaci oprávnění podle zákona
(rekvalifikační kurz),
- pro strážníky mimobrněnské obecní-městské policie školení a výcvik strážníka pro přípravu
k činnostem strážníka obecní policie (prolongační kurz),
- pro strážníky mimobrněnské obecní-městské policie odborné školení k činnostem strážníka obecní
policie (odborné školení),

dále jen „účastníci"

II.
Poskytovatel

1) Poskytovatel prohlašuje, že na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
č.j. MSMT-32021/2018-1/415 ze dne 19.11.2018, má udělenou akreditaci k provádění rekvalifikace
pro pracovní činnost STRÁŽNÍK OBECNÍ A MĚSTSKÉ POLICIE a je oprávněn vydávat pro tuto
pracovní činnost osvědčení o rekvalifikaci s celostátní působností (vzdělávací zařízení
poskytovatele je vzdělávacím zařízením s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
pro přípravu k činnostem strážníka obecní policie dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve
znění pozdějších předpisů).

2) Poskytovatel účastníkům ve sjednaném rozsahu zajistí a poskytne ve svých prostorách:
a) školení a výcvik ve smyslu příslušného ustanovení zákona 553/1991 Sb., o obecní policii, ve
znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, ve
znění pozdějších předpisů
b) odborné školení k činnostem strážníka obecní policie



3) Poskytovatel vydá účastníkům: 
- po účasti na školení a výcviku potvrzení o vykonání školení a výcviku, nebo 
- po absolvování odborného školení potvrzení o absolvování odborného školení. 

4) Poskytovatel před zahájením jakýchkoliv činností účastníků provede seznámení s předpisy na 
úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a s příslušnými interními normami 
poskytovatele. 

5) Poskytovatel nezajišťuje po dobu trvání školení a výcviku nebo odborného školení ubytování 
účastníků objednatele. 

III. 
Objednatel 

1) Objednatel se zavazuje upozornit účastníky, že jsou povinni řídit se interními normami 
poskytovatele a předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, se 
kterými budou seznámeni poskytovatelem před zahájením činností. V případě jejich porušení je 
objednatel povinen na základě oznámení poskytovatele řešit toto porušení s účastníkem. 

2) Objednatel není oprávněn domáhat se po poskytovateli zajištění školení a výcviku nebo 
odborného školení v případě, že poskytovatel není vzhledem ke kapacitním možnostem 
a případným jiným podmínkám (havárie, poruchy, aj.) schopen školení a výcvik nebo odborné 
školení provést. V těchto případech poskytovatel vrátí objednávku objednateli zpět. 

IV. 
Místo a způsob realizace 

1) Místem realizace plnění předmětu smlouvy jsou pracoviště Městské policie Brno. 

2) Školení a výcvik nebo odborné školení dle této smlouvy budou prováděny na základě písemné 
objednávky vystavené objednatelem a doručené na adresu poskytovatele, a to až po podpisu oběma 
smluvními stranami a nabytí účinnosti této smlouvy. 

3) V objednávce na školení a výcvik nebo odborné školení budou specifikovány tyto údaje: 
a) počet účastníků školení a výcviku nebo odborného školení, 
b) označení druhu školení a výcviku nebo odborného školení (tříměsíční rekvalifikační kurz pro 
čekatele před první zkouškou, pětidenní prolongační kurz strážníka nebo odborné školení strážníka 
dle předložené specifikace), 
c) termín školení a výcviku nebo odborného školení, 
d) jmenný seznam účastníků s údaji potřebnými pro vystavení potvrzení o vykonání školení 
a výcviku nebo absolvování odborného školení jako jsou jméno, příjmení, datum a místo narození. 

V. 
Cena 

Smluvní strany se dohodly na ceně plnění za školení a výcvik nebo odborné školení čekatele či 
strážníka ve výši 337,- Kč za 1 osobu a den (osvobozené plnění dle § 57 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění). 

VI. 
Platební podmínky 

1) Zálohy na platby se nesjednávají. 

2) Podkladem pro úhradu je vyúčtování označené jako „Faktura - daňový doklad" s náležitostmi dle 
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění (dále jen faktura). Fakturace bude prováděna 
měsíčně. 



3) Datum splatnosti faktury je stanoven na 15 kalendářních dnů od data vystavení faktury. Stejná
lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb, jako jsou úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady
škody, aj.

4) Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost stanovenou v této
smlouvě nebo v právním předpisu, bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu
před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře
vyznačí objednatel důvod vrácení. Poskytovatel provede opravu vystavením nové faktury. Nová
lhůta splatnosti faktury běží opět ode dne nově vystavené faktury.

5) Smluvní strany se dohodly, že platba objednatele bude vždy prováděna na číslo účtu a
variabilního symbolu poskytovatele uvedených v této smlouvě.

VII.

Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne účinnosti této smlouvy do 31.12.2020.

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3) Změny nebo doplnění této smlouvy mohou smluvní strany provádět pouze formou písemných
dodatků, které budou číslovány vzestupně, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

4) Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou.

5) Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy oddělitelného od ostatních obsahu nemá
za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se
stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit
takové ustanovení novým.

6) Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na její schůzi č. R7/181 konané dne 21.8.2018.

7) Tato smlouva byla schválena Radou města Břeclavi pod bodem č. 24 na její 23. schůzi konané
dne 2.10.2019.

8) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což
stvrzují svými podpisy.

9) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude zveřejněna objednatelem v registru
smluv, pokud je obcí s rozšířenou působností, a to včetně všech případných příloh a dodatků.
Smluvní strany prohlašují, že cenové, termínové a garanční skutečnosti uvedené ve smlouvě
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku v platném znění a udělují
svolení k jejich užití a zveřejnění.

10) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá smluvní strana obdrží po dvou
originálních vyhotoveních.

V Brně dne: "4-10-2019

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚS RNO

Štefá Brno

Mgr.

za

V Břeclavi dne: o Q _« ?ni«

Bc. Svatopluk Pěček
za objednatele


