
RÁMCOVÁ SMLOUVA
o zajištění vzdělávacích aktivit pro zaměstnance společnosti 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Smluvní strany

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451

Bank, spojení: Komerční banka Teplice, č. účtu: 3507501/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. Labem, odd. B 465 
zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem 

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)
a

INTERQUALITY, spol. s r.o.
se sídlem Počernická 96, 108 00 Praha 10
IČ: 48113859
DIČ: CZ48113859

Bank, spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Praha 10, č. účtu: 353011004/2700 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 16535 
zastoupená: prokuristkou společnosti 

jako dodavatel na straně druhé (dále jen „dodavatel“)

uzavírají, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník České republiky, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tuto rámcovou smlouvu o zajištění 
vzdělávacích aktivit dále jen „smlouva“.

Článek 1
Předmět a rozsah plnění

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele provádět pro objednatele za 
podmínek dále uvedených v této smlouvě

a) přípravu, zajištění a provedení vzdělávací aktivity,
b) přípravu a zajištění školicích materiálů pro každého účastníka,

a tomu odpovídající závazek objednatele zaplatit dodavateli za provádění 
poskytovaných služeb sjednanou cenu.
Tato smlouva má povahu smlouvy rámcové, jednotlivá dílčí plnění budou realizována 
na základě jednotlivých písemných objednávek zaslaných dodavateli objednatelem. 
Objednávky zasílané elektronicky budou adresovány dodavateli na e-mailovou 
adresu Dodavatel odpovídá za to, že e-mailová
schránka na této adrese bude dostupná a funkční. Dodavatel se zavazuje potvrzovat 
přijetí elektronických objednávek e-mailovou odpovědí na obdržené zprávy.



1.2 Účelem této smlouvy je úprava vzájemných vztahů, práv a povinností objednatele 
a dodavatele při provádění vzdělávacích aktivit dodavatelem pro objednatele.

1.3 Účastníky vzdělávacích aktivit budou osoby určené objednatelem zrad jeho 
pracovníků.

1.4 Místo plnění: smluvní strany si místo plnění dohodnou před konáním vzdělávací 
aktivity a toto místo bude uvedeno v objednávce. Objednatel na své náklady zajistí, 
aby místo konání vzdělávací akce bylo vybaveno potřebnými a vhodnými 
didaktickými a prezentačními prostředky.

1.5 Objednatel a dodavatel ustanovují své zástupce odpovědné za vzájemné 
odsouhlasení obsahu, rozsahu a požadované kvality jednotlivých vzdělávacích aktivit 
a dalších podmínek jejich vedení následovně:

Objednatel: - Zástupce:

Adresa pracoviště zástupce: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Dodavatel:

Telefon:

E-mail:

Zástupce:

Adresa pracoviště zástupce:

Telefon:

E-mail:

Smluvní strany sjednávají, že určení shora uvedených zástupců, adres jejich 
pracoviště a jejich kontaktního spojení je možno jednostranně měnit. Uvedená změna 
je účinná doručením písemného oznámení druhé smluvní straně.

1.6 Pokud objednatel zruší objednávku 4-6 pracovních dnů před konáním vzdělávací 
akce může dodavatel požadovat stornovací poplatek ■ % z ceny objednané služby, 
v případě zrušení objednávky 0-3 pracovní dny před konáním akce činí stornovací 
poplatek 100 % ceny objednané služby.

1.7 Vzdělávací aktivity budou realizovány v českém jazyce, pokud stranami nebude 
dohodnuto jinak.

Článek 2
Smluvní cena a fakturace

K cenám sjednaným v tomto bodě bude dodavatelem připočtena daň z přidané 
hodnoty (dále jen „DPH“) v zákonem stanovené výši.

2.2 Smluvní cena uvedená v bodě 2.1 nezahrnuje náklady dodavatele na případné 
ubytování a stravování účastníků kurzů ani náklady na pronájem školicí místnosti s 
technikou v případě konání vzdělávacích aktivit mimo prostory objednatele.

2.3 Dodavatel vyúčtuje objednateli cenu za vzdělávací aktivitu a příslušnou DPH 



v daňovém dokladu, který bude splňovat náležitosti stanovené předpisem upravujícím 
daň z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „daňový doklad“), vždy nejpozději 
do 14 dnů po skončení jednotlivého školení.

2.4 Dodavatelem řádně vystavený daňový doklad bude objednatelem uhrazen v Kč ve 
lhůtě 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne jeho doručení objednateli formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet dodavatel. V případě, že daňový doklad 
předložený dodavatelem nebude splňovat podmínky pro jeho vystavení dle článku 2.3 
této smlouvy, případně nebude obsahovat veškeré náležitosti stanovené obecně 
závaznými právními předpisy či bude obsahovat nesprávné údaje, bude objednatel 
oprávněn tento daňový doklad vrátit dodavateli s žádostí o jeho opravu či doplnění. 
Lhůta splatnosti takto vráceného daňového dokladu začne běžet až okamžikem 
doručení řádně vystaveného daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti 
stanovené obecně závaznými právními předpisy a správné údaje.

2.5 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně fakturovaných částek je 
poskytovatel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné 
částky za každý kalendářní den prodlení.

Článek 3
Ochrana zájmů smluvních stran

3.1 Dodavatel se zavazuje zachovávat přísně důvěrný charakter podkladů a informací 
poskytnutých mu objednatelem v souvislosti s přípravou a provedením vzdělávacích 
aktivit a nepoužít je k jinému účelu, než k plnění svých závazků podle této smlouvy, 
nepoužít je ve prospěch třetích stran, ani je nesdělit žádným třetím osobám.
Pokud je sdělení důvěrných informací třetím stranám nezbytné pro plnění této 
smlouvy, pak je možné informace poskytnout pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele a za podmínky, že třetí osoba písemně převezme závazek k 
ochraně důvěrných informací v rozsahu dle tohoto ustanovení.

3.2 Veškeré učební texty a metodické materiály předané objednateli v souvislosti se 
školením jsou duševním vlastnictvím dodavatele a jsou určeny pouze pro vnitřní 
potřebu objednatele. Poskytování těchto materiálů nebo jejich rozmnoženin třetím 
osobám není bez písemného souhlasu dodavatele možné.

3.3 V případě porušení svých povinností specifikovaných v ustanoveních bodů 3.1 a 3.2 
výše se smluvní strany zavazují nahradit druhé, neporušující, smluvní straně škodu, 
která jí v důsledku takového porušení vznikne.

Článek 4 
Ostatní ujednání

4.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré problémy budou řešit v duchu konstruktivní 
spolupráce a vzájemné vstřícnosti tak, aby bylo nalezeno oboustranně přijatelné 
řešení.

Článek 5
Závěrečná ustanovení

5.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření smluvními stranami.
5.2 Nestanoví-li tato smlouva jinak, jsou jakékoliv změny a doplňky této smlouvy možné 

jen formou písemných číslovaných dodatků uzavřených mezi dodavatelem 
a objednatelem.

5.3 Práva a povinnosti objednatele a dodavatele, které nejsou upraveny touto smlouvou, 
se řídí platným právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

5.4 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož



připojují své podpisy.
5.5 Tato smlouva je provedena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 

každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

V Teplicích dne 2020
V Praze dne..'!.. J... 2020


