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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VZDĚLÁVACÍHO KURZU č.S357/2020/MG 

Smluvní strany 

Název: Moravská galerie v Brně 

Sídlo:  Husova 535/18, 662 26 Brno 

IČ: 00094871 

DIČ: CZ00094871 

zastoupená: Mgr. Janem Pressem, ředitelem 

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno                                     

č. účtu: 197734621/0710 

(dále též jen „objednatel“) 
 

a 
 
Obchodní firma:  Česká cesta, spol. s r.o. 
Sídlo:    Jaromírova 51, 128 00 Praha 2 
IČ:   49357298  
DIČ:    CZ49357298 
Zápis v OR  vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19934  
Bankovní spojení 
Telefon  

Zastoupená Ing. Janem Markem, jednatelem  

(dále též jen „zhotovitel“) 
 

Smluvní strany uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“) tuto smlouvu o dílo (dále jen jako „smlouva“). 

1. Základní ustanovení 

1.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad, ve sjednaných 
termínech a s potřebnou péčí pro objednatele předmět smlouvy. Objednatel se 
zavazuje dohodnutým způsobem umožnit provedení předmětu smlouvy a zaplatit cenu 
dle této smlouvy.  

2. Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě na místě provádění 
předmětu smlouvy provést dílo spočívající v: „Rozvojový program pro Moravskou 
galerii – hodnotící pohovory“ (dále též jen „vzdělávací kurz“). 

2.2. Vzdělávací kurz provede v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 20. 7. 2020, která je 
přílohou č. 1 této smlouvy.  

2.3. Místo provádění a předání vzdělávacího kurzu je „Moravská galerie v Brně“. Zhotovitel 
podpisem této smlouvy prohlašuje, že považuje místo provádění za vhodné 
k provedení vzdělávacího kurzu. 



2 

 

3. Termíny provedení vzdělávacího kurzu 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést vzdělávací kurz dle článku 2 této smlouvy v termínu od 
17. 8. 2020 do 30. 12. 2020 

3.2. Po dokončení vzdělávacího kurzu obdrží všichni účastníci certifikát o jejím 
absolvování.  

4. Cena vzdělávacího kurzu 

4.1. Celková cena vzdělávacího kurzu v rozsahu dle článku 2 této smlouvy je stanovena 

dohodou smluvních stran jako cena maximálně přípustná ve výši 100 000 Kč bez DPH 

(slovy: jedno sto tisíc korun českých bez DPH). K ceně vzdělávacího kurzu bude 
připočtena DPH dle platných předpisů. 

4.2. Jestliže v průběhu provádění vzdělávacího kurzu zhotovitel zjistí, že dojde ke zvýšení 
ceny vzdělávacího kurzu, zašle objednateli ke schválení návrh na zvýšení ceny 
vzdělávacího kurzu. Jestliže nebude objednatel se zvýšením ceny vzdělávacího kurzu 
písemně souhlasit a/nebo se k návrhu písemně nevyjádří, nemá zhotovitel na zvýšení 
ceny vzdělávacího kurzu nárok.  

5. Platební podmínky 

5.1. Předpokladem a současně podmínkou vzniku nároku zhotovitele na zaplacení ceny 
vzdělávacího kurzu je řádné provedení předmětu smlouvy a fakturace provedeného 
předmětu smlouvy v souladu s touto smlouvou. Obě podmínky platí současně.  

5.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena vzdělávacího kurzu bude uhrazena na 
základě daňového dokladu (faktury), který zhotovitel vystaví na základě protokolu o 
předání a převzetí přehledu skutečně provedené výuky.  

 

6. Práva a povinnosti zhotovitele 

 

6.1. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech 
skutečnostech, které by mohly mít jakýkoliv vliv na kvalitu a včasnost vzdělávacího 
kurzu. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje při plnění smlouvy postupovat v souladu s pokyny objednatele. 
Pokud objednatel zjistí nedostatky ve vzdělávacím kurzu, je oprávněn požadovat po 
zhotoviteli okamžitou nápravu a aby zhotovitel poskytoval vzdělávací kurz dle této 
smlouvy řádným způsobem.  

6.3. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli případné zrušení termínu 
vzdělávacího kurzu nebo lekce, a to nejpozději do 15:00 hod. dne předcházejícího dni 
plánované výuky. Pokud den výuky připadá na pondělí nebo na den bezprostředně 
jdoucí po státním svátku nebo ostatním svátku dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních 
svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, je 
zhotovitel povinen oznámit objednateli zrušení termínu vzdělávacího kurzu nebo lekce 
do 15:00 hod. posledního pracovního dne předcházejícího dni plánované výuky. 

6.4. Zhotovitel je povinen nabídnout alespoň dva termíny náhradní výuky za zrušený termín 
vzdělávacího kurzu nebo jeho lekce. V případě schválení náhradního termínu 
objednatelem je zhotovitel povinen provést náhradní výuku v tomto schváleném 
termínu. 
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6.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit dostatečný počet kvalifikovaných lektorů, a to včetně 
jejich případných náhradníků.  

6.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit řádnou organizaci vzdělávacích kurzů. Veškeré činnosti 
spojené s organizací jednotlivých vzdělávacích kurzů zajišťuje v plném rozsahu 

výlučně zhotovitel.  
6.7. Zhotovitel je povinen vyměnit lektora příslušného vzdělávacího kurzu, pokud má 

objednatel k tomuto lektorovi výhrady, nebo pokud bude lektor negativně hodnocen 
účastníky vzdělávacího kurzu. Veškeré náklady související s výměnou lektora nese 

výlučně zhotovitel.  
6.8. Zhotovitel je povinen respektovat změny ve výuce a organizaci vzdělávacích kurzů 

způsobené např. příchodem nebo odchodem některých zaměstnanců objednatele ze 
vzdělávacího kurzu.  

6.9. Zhotovitel je povinen přizpůsobit plnění podle této smlouvy požadavkům objednatele, 
a to nejpozději počínaje prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemného 
požadavku objednatele, pokud objednatel neuvede v požadavku jinou lhůtu ke 
přizpůsobení plnění.   

6.10. Lektor zhotovitele je povinen dostavit se k provedení vzdělávacího kurzu nebo jeho 
lekce nejpozději pět minut před jeho zahájením.  

6.11. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele na jeho žádost o plnění 
závazků vyplývajících ze smlouvy, a to ve formě požadované objednatelem.  

6.12. Zhotovitel je povinen při plnění smlouvy zajistit ochranu osobních údajů zaměstnanců 
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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). 
 

7. Práva a povinnosti objednatele 

 

7.1. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu o všech 
skutečnostech, které by mohly mít jakýkoliv vliv na kvalitu a včasnost poskytovaného 
vzdělávacího kurzu.  

7.2. Objednatel se zavazuje bezodkladně informovat zhotovitele o případném zrušení 
termínu vzdělávacího kurzu nebo lekce z důvodů na straně objednatele, a to nejpozději 
do 15:00 hod. dne předcházejícího dni plánované výuky. Pokud den výuky připadá na 
pondělí nebo na den bezprostředně jdoucí po státním svátku nebo ostatním svátku dle 

zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech 
a o dnech pracovního klidu, je objednatel povinen oznámit zhotoviteli zrušení termínu 
vzdělávacího kurzu nebo lekce do 15:00 hod. posledního pracovního dne 
předcházejícího dni plánované výuky. Objednatel je oprávněn určit náhradní termín 
vzdělávacího kurzu nebo lekce. Určí-li objednatel termín náhradního vzdělávacího 
kurzu, je zhotovitel povinen provést vzdělávací kurz nebo lekci v tomto náhradním 
termínu. Zhotovitel provede vzdělávací kurz nebo lekci v náhradním termínu určeném 
objednatelem i v případě, zruší-li objednatel termín vzdělávacího kurzu nebo lekce ve 
lhůtě pozdější než ve lhůtě dle tohoto odstavce.  

7.3. Veškeré změny v organizaci vzdělávacího kurzu ze strany objednatele budou předem 
konzultovány se zhotovitelem.  

7.4. Povinnost objednatele konzultovat změny sjednaná v předchozím odstavci této 
smlouvy nevzniká s ohledem na povahu předmětu plnění při jednostranné změně 
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objednatele: a) v počtu osob, které budou navštěvovat jednotlivé kurzy, a/nebo b) v 
obsahu příslušného vzdělávacího kurzu.  

7.5. Objednatel je oprávněn vyžadovat od zhotovitele informace ohledně příslušné 
kvalifikace lektorů, učebních pomůcek a požadovat změnu těchto pomůcek (např. 
literatura).  

8. Smluvní pokuty 

8.1. Pokud zhotovitel poruší povinnosti uvedené v čl. 6.3 a 6.4 této smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli za každý případ porušení smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč. Smluvní 
strany se dohodly, že smluvní pokuta je splatná patnáctý (15.) kalendářní den od 
doručení výzvy k její úhradě zhotoviteli.  

8.2. Nárokováním, resp. úhradou této smluvní pokuty, není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody, ani možnost požadovat po dodavateli úrok z prodlení z neuhrazené 
smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn domáhat se případné náhrady škody v plné 
výši. 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Jiné podmínky odporující této smlouvě, zejména v obchodních podmínkách nebo na 
formulářích zhotovitele jsou vůči objednateli právně neúčinné. 

9.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a 
jeden zhotovitel. 

9.3. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
bude tato smlouva zveřejněna v registru smluv. Objednatel se zavazuje, že tuto 
smlouvu zašle správci registru smluv do 30 dnů od jejího uzavření. 

9.4. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele neupravené touto smlouvu jsou obecně 
upraveny v zákoně č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 

9.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

9.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1: Cenová nabídka ze dne 20. 7. 2020 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich 
pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyla uzavřena v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují. 
 

Česká cesta, spol. s r.o. 

 

Moravská Galerie 

Místo:  
Datum:  

Místo:  
Datum:  

 

 

________________________________ 

 

 

____________________________ 

Ing. Jan Marek, jednatel  

 

Mgr. Jan Press, ředitel  
 

 

 


