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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  
 

uzavřená dle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi smluvními 
stranami, kterými jsou: 

 
Objednatel Město Valašské Klobouky 
Sídlo Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky 
Zastoupený Mgr. Eliškou Olšákovou, starostkou 
IČO 002 84 611 
DIČ CZ00284611, není plátce DPH pro tuto VZ 
Bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu xxxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní osoba xxxxxxxxxxxxxx 
Telefon xxxxxxxxxxxxxx 
E-mail xxxxxxxxxxxxxx 

dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

a 

Dodavatel Akademie digitální ekonomiky, s.r.o. 
se sídlem:  Blažkova 186, Hájek u Uhříněvsi, 104 00 Praha 10 
IČO: 056 10 761 
DIČ: není plátcem DPH 
Dodavatel není plátcem DPH. 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 267296 
jednající Ing. Daniela Spiesová, Ph.D., jednatel 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx, č. účtu:xxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
dále jen jako „Dodavatel“ na straně druhé. 01. 

Objednatel a Dodavatel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“. 

I. PREAMBULE 

1. Objednatel provedl v souladu Pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost, číslo vydání 10, platnost od 17.6.2019 (dále jen „metodika poskytovatele dotace“) 
výběrové řízení k zakázce s názvem 

„Rozvoj nástrojů strategického řízení a komunikace s veřejností v 
podmínkách města Valašské Klobouky“ -  Odborné vzdělávání na úřadě

  
 (dále jen „výběrového řízení“) na uzavření této smlouvy (dále jen „Smlouva“). 
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2. Smlouvou se rozumí Smlouva mezi Objednatelem a vybraným Dodavatelem, na jejímž základě 
vybraný Dodavatel poskytne Objednateli předmět plnění. Tato Smlouva dále vymezuje smluvní 
podmínky pro realizaci plnění poskytovaných po dobu platnosti této Smlouvy. 

3. Dodavatel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou požadovaného plnění dle této 
Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné.   

4. Dodavatel se zavazuje, že kromě ustanovení této Smlouvy bude dodržovat zadávací podmínky 
výběrového řízení a obsah své nabídky ze dne 01.09.2019, kterou do tohoto výběrového řízení 
předložil, které obojí předcházelo uzavření této Smlouvy.  

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Zhotovitel zajistí provedení díla v rozsahu a struktuře specifikované v příloze č. 1 této smlouvy, 
která je nedílnou součástí této smlouvy. Součástí díla jsou veškeré práce a služby nezbytné pro 
řádné a úplné zhotovení díla. 

2. Dodavatel je povinen v rámci předmětu plnění této Smlouvy zajistit veškeré další činnosti 
související s plněním předmětu této Smlouvy. Jedná se zejména o: 

a) Vzdělávání dle specifikovaných kurzu 

b) Zajištění školicích materiálů pro účastníky  

c) Zajištění potřebné didaktické techniky (flipchart, dataprojektor, notebook apod.) 

d) Zajištění potřebné dokumentace ke kurzům dle příručky poskytovatele dotace OPZ 
„Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
(dále jen „OPZ“) pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými 
náklady (prezenční listiny, dokumenty ke kurzům apod.) – viz www.esfcr.cz 

e) V rámci vzdělávání dodržování publicity dle pravidel OPZ 

f) Vyhodnocení vzdělávání a zpracování zpětné vazby za školení 

g) Vypracování celkového souhrnu školení  

3. Objednatel se zavazuje uhradit za řádné plnění poskytnuté v souladu se Smlouvou cenu sjednanou 
ve Smlouvě dle podmínek dále uvedených.  

4. Objednatel si analogicky dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na zakázku. V průběhu 
realizace služby může u objednatele dojít ke změnám potřeb, které se budou týkat konkrétní 
obsahové náplně jednotlivých kurzů. Vzhledem k této skutečnosti si objednatel vyhrazuje právo na 
změnu obsahové náplně kurzů, avšak za podmínky, že bude zachováno celkové zaměření kurz a  
rozsah kurzu. Změna obsahové náplně kurzu tak nezmění celkovou povahu služby. 

III. ZPŮSOB KOMUNIKACE, KONTAKTNÍ ÚDAJE 

1. Veškerá komunikace na základě této Smlouvy je činěna písemně, není-li touto Smlouvou 
stanoveno jinak. Písemná komunikace probíhá v listinné nebo elektronické podobě 
prostřednictvím doporučené pošty, e-mailu nebo faxu na adresy či čísla, které si Smluvní strany 
sdělí. Písemná komunikace prostřednictvím doporučené pošty se bude považovat za řádně 
doručenou dnem, kdy je druhá strana převezme od poštovního doručovatele.  

http://www.esfcr.cz/
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Neučiní-li tak, pak se považuje písemná komunikace dle této Smlouvy za doručenou třetího dne 
od podání písemné zprávy či dokumentu k poštovní přepravě. 

2. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech organizačních je 

     , tel.      , email        

3. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za Dodavatele ve věcech organizačních je: 

Ing. Daniela Spiesová, Ph.D., tel. +420 776 606 916, email daniela.spiesova@adem.cz 

4.  V případě změn ve výše uvedených kontaktních údajích se Smluvní strany zavazují tyto změny 
bez zbytečného odkladu nahlásit druhé Smluvní straně. 

IV. LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ 

  Zahájení doby plnění:        3. pracovní den ode dne účinnosti smlouvy                                                                       

Dílčí termíny realizace: dle harmonogramu realizace kurzů  

Doba realizace: dle harmonogramu realizace kurzů, nejpozději 
však do 15.11.2020  

1. Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli služby řádně a včas. 

2. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že závazek dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy 
není fixním závazkem dle § 1980 občanského zákoníku. 

3. Orientační termíny konání jednotlivých kurzů v kalendářních měsících (harmonogram kurzů) 
budou smluvními stranami stanoveny nejpozději do 14 dnů od uzavření Smlouvy. Objednatel si 
vyhrazuje právo v případě nutnosti harmonogram kurzů po dohodě s Dodavatelem měnit.  

Přesné datum konání jednotlivých kurzů bude odsouhlaseno dohodou smluvních stran nejpozději 
14 dnů před zahájením daného kurzu. Smluvní strany si sjednávají, že před započetím kurzů 
vytvoří školicí plán, který bude respektovat cíle projektu a cíle vzdělávání. Školicí plán může být 
po vzájemné dohodě obou Smluvních stran měněn a upravován tak, aby respektoval cíle projektu 
a konkrétní cíle vzdělávání. 

4. Sjednané vzdělávací akce budou probíhat v prostorách zajištěných objednatelem, a to v místě 
jeho sídla. 

 

V. CENA 

1. Cena je stanovena na základě nabídky Dodavatele podané na zakázku „Odborné vzdělávání na 
úřadě  

2. Celková cena činí: 

84.400,00 Kč bez DPH 

    0   - Kč DPH 21 % (není plátce DPH) 

     84.400,00 Kč včetně DPH 

     (slovy  osmdesátčtyřitisícčtyřista korun českých) 

3. Jednotkové ceny jsou platné po celou dobu platnosti Smlouvy a jedná se o ceny nejvýše přípustné. 



 
 

 4/11 

4. Veškeré ceny dohodnuté v této Smlouvě jsou cenami v korunách českých (CZK).  

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 
zdanitelného plnění.   

6. Cena v sobě zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu 
Smlouvy, a to včetně školicích materiálů a dále včetně nákladů na činnosti a úkony, které nejsou ve 
Smlouvě výslovně uvedeny, ale o kterých Dodavatel vzhledem ke svým odborným znalostem vědět 
měl nebo mohl vědět. Cena díla obsahuje i případné finanční vlivy (např. inflace) po celou dobu 
trvání Smlouvy. Dodavatel dále výslovně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že cena díla v sobě 
zahrnuje rovněž veškeré režijní náklady spojené s plněním dle této Smlouvy, ale také dostatečnou 
míru zisku zajišťující řádné plnění této Smlouvy. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby 
a nedostatky nemají v žádném případě vliv na cenu díla, ani na rozsah plnění, ani na další ujednání 
Smluvních stran v této Smlouvě. 

7. Objednatel nehradí náklady na dopravu, stravování a ubytování lektorů. 

8. Cena může být navýšena, dojde-li ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu 
plnění. 

9. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům či rozšíření předmětů díla, vyplývajícím 
například z podmínek provádění díla, odborných znalostí Dodavatele, bude postupováno v s 
metodikou poskytovatele dotace a za použití jednotkových cen použitých pro nabídku ceny díla. 
Změny, doplňky či případné rozšíření předmětu díla musí být předem písemně odsouhlaseno 
Objednatelem.  Pokud tak Dodavatel neučiní, má se za to, že změny a doplňky jím realizované bez 
předchozího písemného odsouhlasení Objednatelem byly součástí předmětu plnění a jsou již 
zahrnuty v ceně díla.  

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny takto: 

Objednatel neposkytuje Dodavateli zálohy. 

2. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě 
dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně 
poskytnutých služeb.  

3. Daňové doklady musí být předloženy Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného 
plnění a musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních 
předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona o účetnictví v 
platném znění.  

V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven v souladu 
s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Dodavateli, 
aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu Objednateli. 

4. Splatnost daňových dokladů vystavených je do 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení 
spolu s veškerými požadovanými dokumenty na adresu sídla Objednatele. 

5. Cena poskytovaných služeb je částečně hrazena z prostředků Operačního programu Zaměstnanost. 
Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků 
Objednatele s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. 

6. Cena je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 
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7. Dodavatel prohlašuje, že: 

a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy 
(dále jen „daň“), 

b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 
zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,  

d) úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 

e) nebude nespolehlivým plátcem, 

f) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

g) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění bude o Dodavateli zveřejněna správcem daně skutečnost, že Dodavatel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného 
plnění příslušnému správci daně, 

h) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu Dodavatele určeného 
pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

VII. PODMÍNKY PLNĚNÍ SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Dodavatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro realizaci díla nezbytné. 

2. Dodavatel se zavazuje poskytnout služby dle této Smlouvy vlastním jménem, samostatně a je 
povinen při poskytování služby spolupracovat a průběžně konzultovat postup s Objednatelem. 

3. Dodavatel se zavazuje poskytovat služby prostřednictvím odborných pracovníků, kteří byli 
uvedeni v nabídce dodavatele podané do výběrového řízení. Každá změna v osobě hlavního 
lektora musí být předem schválena Objednatelem. Spolu s případnou žádostí o schválení změny 
v osobě hlavního lektora je Dodavatel povinen poskytnout Objednateli informace o osobě nově 
navrhovaného hlavního lektora – vzdělání, praxe, odborná způsobilost. Změna v personálním 
obsazení osoby hlavního není změnou této Smlouvy. 

4. Objednatel si nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění nesmí být plněna subdodavatelem. 
Pokud však Objednatel zjistí, že požadované plnění nebude ze strany subdodavatele prováděno 
řádně, je oprávněn po Dodavateli požadovat změnu tohoto subdodavatele a Dodavatel je povinen 
vyhovět. Dodavatel odpovídá za práce subdodavatele v plném rozsahu jako za práce vlastní. 

5. Dodavatel se zavazuje, že bude přednostně zajišťovat plnění předmětu Smlouvy pro Objednatele 
tak, aby plnění předmětu Smlouvy mohlo probíhat v požadovaných termínech přednostně oproti 
ostatním jeho obchodním partnerům. 

6. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat průběh poskytovaných služeb, zejména zda 
Dodavatel řádně plní své povinnosti stanovené touto Smlouvou. Dodavatel se zavazuje umožnit 
Objednateli (případně Objednatelem zmocněným osobám) tuto kontrolu provádět.  
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Za tímto účelem je Dodavatel povinen předložit Objednateli veškerou dokumentaci související 
s poskytováním služeb vyžádanou Objednatelem, a to nejpozději do tří dnů od vyžádání 
Objednatelem. 

7. Nastanou-li u některé ze Smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je příslušná 
Smluvní strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně a 
dohodnout termín jednání zástupců oprávněných jednat ve věcech technických a smluvních. 

8. Zjistí-li Dodavatel skryté překážky znemožňující pokračování řádného plnění Smlouvy, je 
povinen tyto neprodleně oznámit Objednateli. 

9. Při plnění této Smlouvy je Dodavatel vázán touto Smlouvou, obecně závaznými právními 
předpisy a pokyny Objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s výše uvedenými normami nebo 
zájmy Dodavatele. Dodavatel je dále povinen dodržovat podmínky v Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, metodické a jiné pokyny související s OPZ a další pravidla, která se mohou případně 
uplatnit, postupovat s náležitou a potřebnou péči a chránit dobré jméno a pověst Objednatele.  

10. Dodavatel je povinen včas písemně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, 
jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými 
právními předpisy. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, 
Dodavatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti. 

11. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou pro čerpání dotace 
dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace a dodržovat pravidla pro publicitu.  

12. Dodavatel není oprávněn použít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na 
Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl byť i nepřímo vést k identifikaci 
Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Výše uvedeným omezením není 
dotčena možnost Dodavatele uvádět činnost dle této Smlouvy jako svou referenci ve svých 
nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu. 

13. Dodavatel není oprávněn postoupit, ani převést na třetí stranu jakákoliv svá práva či povinnosti 
vyplývající z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

14. Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. 
poddodavatelů. 

15. Dodavatel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci zakázky související 
s předmětnou zakázkou po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Po tuto dobu je 
Dodavatel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších 
oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem 
zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. 

16. Podpora projektu představuje závazek uchovávat veškeré dokumenty související s realizací 
projektu po dobu 10 let od ukončení projektu, přičemž tato lhůta začíná běžet 1. ledna 
následujícího kalendářního roku poté, kdy byla příjemci vyplacena závěrečná platba, příp. kdy 
příjemce poukázal přeplatek dotace stanovený na základě schváleného vyúčtování výdajů v 
závěrečné žádosti o platbu zpět poskytovateli, dle metodického pokynu poskytovatele dotace. 

17. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli veškerou součinnost nutnou k zajištění řádného 
poskytování služby. 

18. Objednatel se zavazuje zabezpečit přítomnost účastníků kurzu v místě plnění služby. 
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19. Objednatel je oprávněn uveřejnit tuto Smlouvu, jakož i jakékoli informace poskytnuté v rámci 
zadání a plnění zakázky, přičemž Dodavatel prohlašuje, že informace obsažené v této Smlouvě 
nepovažuje za své obchodní tajemství. 

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

1. Dodavatel odpovídá za to, že předmět Smlouvy je plněn podle dohodnutých podmínek a 
v souladu s pokyny Objednatele. Dodavatel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat 
s odbornou péčí, zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy.  

2. Dodavatel odpovídá za vzniklé škody. Odpovědnost za škodu způsobenou Dodavatelem se řídí      
§ 2894 a násl. Občanského zákoníku.  

3. Objednatel je oprávněn dotazovat se účastníků kurzů na spokojenost s průběhem kurzu, jehož se 
účastní, s jeho kvalitou a přístupem lektora. V případě, že Objednatel zjistí nespokojenost 
účastníků kurzu s kvalitou poskytovaných služeb, zavazuje se upozornit neprodleně Dodavatele 
na zjevné nedostatky či vady zjištěné v průběhu realizace sjednaného plnění a vyzvat ho písemně 
(pro tento účel se připouští i emailová komunikace), aby v přiměřené lhůtě odstranil vady či 
pochybení. Dodavatel se zavazuje odstranit ve stanovené lhůtě nedostatky či vady, na něž 
Objednatel upozorní. V případě nespokojenosti s osobou odborného lektora, má Objednatel právo 
požadovat jeho výměnu. 

4. V případě, že i po lhůtě stanovené Objednatelem k odstranění vad či pochybení budou nadále ze 
strany více než 50 % účastníků kurzu činěny stejné či obdobné výtky na kvalitu služeb 
poskytovaných Dodavatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

5. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval vadu neoprávněně, je Objednatel 
povinen uhradit Dodavateli veškeré jeho náklady účelně vynaložené k odstranění vady. 

IX. SMLUVNÍ SANKCE 

1. Smluvní strany se dohodly, že:  

a) V případě nedodržení povinností Dodavatele, které vyplývají z této Smlouvy, 
právních nebo jiných předpisů, Rozhodnutí o poskytnutí dotace zaplatí Dodavatel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý jednotlivý případ. 

b) V případě, že Objednateli bude krácena dotace z důvodu zavinění ze strany 
Dodavatele, zejména: nestrpění finanční kontroly třetích osob a nedodržení archivace 
dokladů ve smyslu této Smlouvy a dalších požadavků kladených na Dodavatele 
vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o poskytnutí dotace, je 
Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši krácené dotace, která 
bude stanovena poskytovatelem dotace  

c) Objednatel uhradí Dodavateli úrok z prodlení s úhradou daňového dokladu 
předloženého po splnění podmínek stanovených touto Smlouvou, a to ve výši dle 
vládního nařízení č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené porušením povinností dle této Smlouvy, kterou lze vymáhat samostatně. 

4. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst proti jakékoli pohledávce 
Dodavatele. 
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5. Ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této Smlouvy smluvní strany vylučují aplikaci § 1987 odst. 
2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá 
k započtení. 

6. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 
své vůle upustit. 

X. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

1. V případě, že v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy dojde k vytvoření autorského díla 
(zejména vytvořením školicích materiálů), poskytuje Dodavatel Objednateli bezúplatně oprávnění 
k výkonu práva dílo užít jakýmkoli způsobem a v jakémkoli rozsahu bez omezení, včetně 
možnosti zcela nebo zčásti poskytnou tato práva třetí osobě (volné využití díla na základě 
bezúplatné licence).  

2. Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru 
s Dodavatelem, má Dodavatel povinnost smluvně zajistit souhlas autorů s užitím díla dle odst. 1 
tohoto článku Smlouvy. V případě porušení této povinnosti je Dodavatel povinen uhradit 
Objednateli veškerou škodu. 

XI. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje účastníků kurzů pouze v rozsahu vymezeném 
v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ (www.esfcr.cz), a to výhradně 
v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy. 

2. Dodavatel je povinen zpracovávat a chránit osobní údaje 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), které stanovuje práva a povinnosti při zpracování 
osobních údajů, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, případně v souladu s  dalšími zákony, které budou mít přímou souvislost k ochraně 
osobních údajů. a to zejména: 

a. Osobní údaje ve fyzické podobě, tj. listinné podobě či na nosičích dat, budou uchovávány 
v uzamykatelných schránkách, a to po celou dobu realizace zakázky a dále po dobu 10 let 
od ukončení realizace projektu a dále do 10 let od ukončení projektu. Po uplynutí této 
doby je Dodavatel povinen provést bez zbytečného odkladu skartaci těchto osobních 
údajů.; 

b. Přístup ke zpracovávaným osobním údajům umožní Dodavatel pouze poskytovateli 
dotace, Objednateli, svým zaměstnancům, lektorovi nebo garantovi zakázky, nejsou-li 
zaměstnancem a orgánům oprávněným provádět kontrolu; 

c. Zaměstnanci Dodavatele, kterým bude umožněn přístup k osobním údajům, Dodavatel 
doložitelně poučí o povinnosti zachovávat mlčenlivost dle § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

http://www.esfcr.cz/
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XII. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

1. Tato Smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 Občanského zákoníku nebo před 
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností Smluvních stran - jednostranným 
právním jednáním, tj. odstoupením od Smlouvy. Dále může tato Smlouva zaniknout dohodou, 
Smluvních stran. Návrhy na zánik Smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoli ze Smluvních 
stran.  

2. Kterákoli Smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení provozních poměrů, majetkových poměrů, případně i kapacitních či personálních poměrů, 
které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné 
Smlouvy. Je tedy povinna druhé Smluvní straně oznámit povahu překážky včetně důvodů, které jí 
brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích.  

Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči dozvědět mohla. Lhůtou bez zbytečného odkladu se 
rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze Smlouvy nebo 
obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé 
straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na 
odstoupení od Smlouvy. 

3. Odstoupení od Smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení Smlouvy. Lhůta pro doručení odstoupení od 
Smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze Smluvních stran zjistila 
podstatné porušení Smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení od Smlouvy neplatné.  

4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což však u podstatného porušení Smlouvy 
učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která 
je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od Smlouvy před 
uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení 
Smlouvy by nebylo podstatné. 

5. Podstatným porušením Smlouvy opravňujícím Objednatele odstoupit od Smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích Smlouvy se rozumí následující případy: 

a) pokud Dodavatel postupuje při plnění v rozporu se zadáním Objednatele, Objednatel jej 
písemně vyzve k odstranění nedostatků a Dodavatel tak neučiní 

b) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek Dodavatele. 

6. Podstatným porušením Smlouvy opravňujícím Dodavatele odstoupit od Smlouvy je prodlení 
Objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) dle v předmětné Smlouvě dohodnutého 
platebního režimu delším než 30 dnů počítáno ode dne jeho splatnosti. 

7. Objednatel je dále oprávněn jednostranně odstoupit od této Smlouvy v případě, se mu s ohledem na 
spolufinancování z veřejných prostředků nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci služby nebo 
její část. 

8. Odstoupením od Smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, Smlouva 
zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých 
porušením Smlouvy; řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle 
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Je-li však 
smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku Smlouvy 
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XIII. SPORY 

1. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou 
řešeny pokud možno nejprve smírně. 

2. Jakýkoli spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi Smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným 
k rozhodnutí bude na základě dohody Smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele. 

XIV. VYŠŠÍ MOC 

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasné plnění Smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti Smlouvy 
a které nemohly být ani Objednateli, ani Dodavateli objektivně předvídány nebo odvráceny.  

2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou Smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné 
doklady, příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě Smluvní strany další 
provádění předmětu plnění, resp. změnu dodatkem k této Smlouvě. 

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Občanský zákoník v platném znění, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných 
zakázek, v platném znění.  

2. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že jejich právní vztahy vycházejí z předmětného 
výběrového řízení zakázky tak, jak je specifikováno v preambuli této Smlouvy, a jejich vzájemná 
práva a povinnosti, která nejsou výslovně upravena touto Smlouvou, nebo jejich výklad dle této 
Smlouvy je nejasný, se vykládají ve smyslu zadávacích podmínek dané zakázky a nabídky 
vybraného dodavatele. 

3. Smluvní strany si sjednávají, že nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy nebudou jakákoli 
práva či povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či ze 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy. Vedle 
shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

4. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, Smlouva či řízení některé 
Smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této 
Smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této Smlouvy 
jsou pravdivá, platná a právně vymahatelná. 

5. Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami Smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva. 

6. Nedílnou součást této Smlouvy je příloha 

a) Příloha č. 1 Soupis požadovaných služeb 
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7. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá 
smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech. 

8. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k 
jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich 
svobodné a vážné vůle. 

 
 
Ve Valašských Kloboukách dne V Praze dne 
 
Za objednatele Za zhotovitele 
Město Valašské Klobouky Akademie digitální ekonomiky, s.r.o. 

 

 

 

 

Mgr. Eliška Olšáková, starostka Ing. Daniela Spiesová, Ph.D., jednatelka 

 
 
 



 
Příloha č. 1 Soupis požadovaných služeb 

Odborné vzdělávání na úřadě 

 

1. Současná legislativa a její dopad na úpravu korespondence - etiketa a normy v písemném 
styku (1 den) pro 6 skupin, celkem 6 dní školení pro 60 osob 
 

2. Rozpočet a finanční kontrola (1 den) pro 1 skupinu, 17 osob. 
 

3. Veřejné zakázky (1 den) pro 1 skupinu, 18 osob.  
 

 

Celkem 8 dnů školení, kterého se zúčastní určení zaměstnanci úřadu dle aktuálních potřeb.  

 

Požadavky na metodické vedení kurzů: při výuce bude použit výklad v kombinaci s praktickým cvičením. 

 

Požadavky na školící materiály: bude poskytnuto dostatečné množství studijních materiálu ke každému kurzu 

pro každého účastníka.  
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