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Kraj Vysočina

Smlouva

o provedení projektu „První pomoc do škol, šk. rok 2020/2021, kategorie čtrnáctiletých" 
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

okres Jihlava
1. Smluvní strany

Objednatel:
zastoupený:
pověřený k podpisu:
zástupce pro věci organizační:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem
Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana
Bc. David Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy
708 90 749
CZ 70890749
Sberbank CZ a.s., pobočka Jihlava 
4050005000/6800

a

Dodavatel:

zastoupená:
zástupce pro věci organizační: 
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická 
a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb 
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
Jihlava
Mgr. Liborem Fasorou, ředitelem
Mgr. Jana Marešova, vedoucí praktického vyučování
008 36 591
CZ00836591
Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
4050000605/6800

2. Předmět smlouvy

Touto smlouvou se dodavatel zavazuje provést realizaci předmětu smlouvy: projekt 
„První pomoc do škol, šk. rok 2020/2021, kategorie čtrnáctiletých" v souladu s touto 
smlouvou na jedné straně a objednatel se zavazuje zaplatit za řádně provedené plnění dodavateli 
sjednanou cenu na straně druhé. Cílem projektu je poskytnout mladým lidem v kategorii čtrnáct 
let v Kraji Vysočina kvalitní výuku laické zdravotnické první pomoci s důrazem na praktickou 
přípravu. Smlouva se vztahuje na školní rok 2020/2021. Další podmínky a obsah závazku jsou 
upraveny v následujících částech smlouvy.

3. Předmět plnění (specifikace plnění)

3.1 Předmětem plnění je provedení kurzu první pomoci u žáků 8. tříd základních škol 
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (dále jen "ZŠ") v Kraji Vysočina, a to v rozsahu 
sedmi vyučovacích hodin v každé jedné třídě. Seznam ZŠ a počet tříd, v nichž bude kurz 
první pomoci proveden, je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
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3.2 Forma, obsah a rozsah kurzu první pomoci:

• kurzy budou probíhat formou přednášek a praktických cvičení s důrazem na praktickou 
přípravu a s využitím potřebných běžných zdravotnických pomůcek;

• lektoři jsou povinni rozložit výuku nejméně do dvou vyučovacích bloků,
• žádný vyučovací blok nesmí být delší než čtyři vyučovací hodiny,
• výuka musí být vedena osobami s platným oprávněním k výuce první pomoci (předložení 

dokladu o ukončeném středoškolském nebo vyšším zdravotnickém vzdělání nebo dokladu 
o ukončeném vysokoškolském vzdělání zdravotnického pracovníka nebo dokladu 
opravňujícího k výuce první pomoci, např. průkazu školitele Českého červeného kříže).

Jednotná témata a rozsah výuky
Obsah a rozsah výuky:

1. Úvodní část - význam a účel výuky 1. pomoci, oblasti vzniku úrazů a nejčastější 
úrazy, vyšetření poraněného, organizace integrovaného záchranného systému, 
tísňová čísla, jak hlásit úraz, komunikace s dispečinkem, trestní zákon, vybavení 
autolékárničky

1 hod.

2. Kardiopulmonální resuscitace, praktický nácvik za použití resuscitační figuríny, 
ukázka použití automatického externího defibrilátoru (AED). 2 hod.

3. První pomoc při krvácení, obvazové materiály, praktický nácvik techniky 
tlakového obvazu s každým žákem, použití improvizovaných obvazů 1 hod.

4. První pomoc při zlomeninách, poraněních hlavy a páteře, praktický nácvik 
transportu poraněného 1 hod.

5. První pomoc při poranění teplem a chladem, intoxikace 1 hod.

6. Praktické řešení modelové situace, závěrečný test 1 hod.

celkem 7 hod.

3.3 Cílové vědomosti a dovednosti žáků
• význam první pomoci a její návaznost na odbornou pomoc;
• orientace o hloubce bezvědomí a první zběžné vyšetření;
• vymezení pojmu resuscitace a provádění neodkladné resuscitace;
• použití automatického externího defibrilátoru (AED)
• poskytování první pomoci při krvácení;
• poskytování první pomoci při poranění a zlomeninách;
• poskytování první pomoci při akutních otravách;
• poskytování první pomoci při hromadném postižení, třídění;
• použití obvazového materiálu;
• polohování nemocných;
• šokové stavy, křečové stavy;
• ošetřování popálenin, poleptání, hadího uštknutí.
Cílem výuky je dát žákům dostatečné znalosti a praktické dovednosti nezbytné pro poskytování 
první pomoci v praxi. Ve výuce je nutné využít běžné zdravotnické pomůcky v dostatečném
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množství pro zabezpečení praktické výuky, minimálně v rozsahu: dezinfekční prostředky, 
lékařské rukavice, obvazový materiál, náplasti, škrtidla, dlahy, trojcípé šátky, resuscitační figurína, 
automatický externí defibrilátor (AED), cestovní lékárničky, dýchací sety a případně další 
zdravotnické pomůcky a materiál potřebný pro zajištění praktické výuky.

3.4 Materiální zajištění výuky
Dodavatel je povinen na své náklady pořídit a v rámci výuky využít běžné zdravotnické 
pomůcky (minimálně v rozsahu: dezinfekční prostředky, lékařské rukavice, obvazový 
materiál, náplasti, škrtidla, dlahy, trojcípé šátky, resuscitační figurína, automatický externí 
defibrilátor (AED), cestovní lékárničky, dýchací sety a případně další zdravotnické pomůcky 
a materiál potřebný pro zajištění praktické výuky) v souladu s tematickým zaměřením výuky 
dle bodu 3.2 a jejím cílem dle bodu 3.3 této smlouvy.

3.5 Dodavatel je povinen v rámci plnění dle této smlouvy dodat do 25. července 2021 objednateli 
(kontaktní osoba: Ing. Renata Vítková, Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina, 
e-mail: Vitkova.R@kr-vysocina.cz) závěrečnou zprávu o průběhu výuky kurzu první pomoci. 
Nedílnou součástí zprávy musí být potvrzení zástupců škol uvedených v příloze č. 1 této 
smlouvy o provedení výuky ve stanoveném rozsahu a kvalitě.

3.6 Kontrola výuky
Objednatel je oprávněný provést kontrolu realizace kurzu první pomoci osobně 
nebo pověřenými osobami, provedení této kontroly je dodavatel povinen umožnit.

4. Místo a termín plnění

4.1 Předmět smlouvy bude realizovaný v ZŠ v Kraji Vysočina. Seznam škol je uveden v příloze 
č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí. Výuka proběhne ve třídě, případně na jiném 
vhodném místě v dané škole. Dodavatel je povinen projednat se zástupci škol vhodné termíny 
výuky dva měsíce před uvažovanými termíny výuky.

4.2 Předmět smlouvy bude realizovaný po uzavření této smlouvy a dokončený 
do 25. července 2021. Konkrétní termíny výuky stanoví dodavatel po dohodě s oprávněnými 
zástupci škol uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy tak, aby proběhla v období ode 
dne účinnosti této smlouvy do 30. června 2021. Termíny dodavatel oznámí e-mailovou poštou 
kontaktní osobě objednatele (Ing. Renata Vítková, Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Kraje 
Vysočina, e-mail: Vitkova.R@kr-vysocina.cz) nejméně sedm kalendářních dnů před 
termínem výuky.

4.3 Termín plnění podle této smlouvy je do 25. července 2021. Termín pro dokončení nemůže být 
dodavatelem prodloužen, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5. Cena za provedení předmětu plnění

5.1 Cena za provedení předmětu plnění je 52 000 Kč (slovy: padesátdvatisíc korun českých) 
a je sjednaná jako cena maximální a nepřekročitelná, jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, 
služby a výkony ve smyslu této smlouvy.
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6. Platební podmínky

6.1 Vyúčtování sjednané ceny dodavatel předloží objednateli nejpozději do 25. července 2021.
6.2 Objednatel provede úhradu sjednané ceny na základě faktury vystavené dodavatelem. 

Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. 
Úhrada za plnění této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
dodavatele uvedený na faktuře.

6.3 Objednatel nebude poskytovat zálohy, umožňuje však průběžné proplacení provedených 
služeb dle čl. 6.4 této smlouvy.

6.4 Po provedení minimálně 50 % předmětu plnění může dodavatel vyfakturovat úhradu dosud 
provedených služeb. K tomu je nutné doložit potvrzení zástupců škol uvedených v příloze č. 1 
o provedení výuky ve stanoveném rozsahu a kvalitě. Celkově budou dodavateli proplaceny 
maximálně dvě faktury.

7. Sankční ujednání

7.1 V případě, že dodavatel neprovede výuku ve sjednaném rozsahu a kvalitě (čl. 3 smlouvy), 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou takto neprovedenou 
výuku. Pokud dodavatel neprovede předmět plnění ve sjednaném rozsahu (neprovede výuku 
v rozsahu podle přílohy č. 1 této smlouvy) bez vlastního zavinění, musí tuto skutečnost uvést 
a prokazatelně doložit v závěrečné zprávě. V tomto případě za každou jednu třídu, ve které 
neprovede výuku, se sníží cena za provedení předmětu plnění o částku 2 100 Kč.

7.2 Dodavatel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění podle čl. 6.3 této smlouvy 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

7.3 Objednatel se zavazuje při prodlení s úhradou faktur zaplatit dodavateli smluvní pokutu 
ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

7.4 Smluvní pokuta je splatná na základě vystavené faktury se splatností 30 dnů.

7.5 Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna svoji pohledávku 
započíst proti pohledávce druhé smluvní strany, K započtení lze přistoupit, jakmile straně 
vznikne právo požadovat uspokojení vlastní pohledávky a splnit svůj vlastní dluh. Smluvní 
pokuta je splatná na základě vystavené faktury se splatností 30 dní. Započtením se obě 
pohledávky ruší v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí.

8. Jiná ujednání

8.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, poruší-li dodavatel tuto smlouvu zvlášť 
závažným způsobem. Za zvlášť závažný způsob porušení smlouvy je myšlena zejména 
situace, kdy:
a) dodavatel neprovede předmět plnění způsobem stanoveným v této smlouvě
b) dodavatel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří zajištěním činnosti 
ve smyslu této smlouvy jinou osobu.

8.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno na adresu dodavatele. 
Účinky odstoupení nastávají okamžikem jeho doručení dodavateli.

8.3 Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu ze strany dodavatele. Výpovědní doba činí 
3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi 
doručeno dodavateli.
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9. Závěrečná ustanovení

9.1 Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 Seznam škol, v nichž bude proveden kurz první 
pomoci ve školním roce 2020/2021.

9.2 Tato smlouva je uzavírána písemně a lze ji změnit pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků vlastnoručně podepsaných zástupci oprávněnými k zastupování obou 
smluvních stran.

9.3 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele je stanovená zákonná povinnosti 
zveřejnění smlouvy v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Dodavatel 
výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého 
textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, 
které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy.

9.4 Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní objednatel.

9.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.

9.5 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni, ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek.

9.7 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku.

9.8 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele, 
dva stejnopisy pro dodavatele.

9.9 Způsob provedení kurzu první pomoci byl projednán a schválen usnesením Rady Kraje 
Vysočina, č. usnesení 1431/24/2020/RK ze dne 11.8. 2020.

V Jihlavě dne ............ 2020 V Jihlavě dne 2020

/

- objednatel
Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana

^dodavatel
Mgr. Libor Fasora, ředitel

OA, ¥OŠZ i SZŠ, SQŠS Jihlava
Karoliny Světlé 2, 586 01 Jihlava 
i€; 00836591, DIČ: CZ00S365I1
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Příloha č. 1

Seznam škol, v nichž bude proveden kurz první pomoci ve školním roce 2020/2021 

okres Jihlava

vyučuje: Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
kontakt: Mgr. Jana Marešova, tel. 567 112 903, 776 204 203

Škola Kontakt školy a telefon Počet
tříd

Počet
žáků

1 Jihlava, Gymnázium AD FONTES Mgr. Milada Papoušková,
731 507 265 1 24

2 Jihlava, spec. a PŠ Březinova Mgr. Zuzana Šimková, 567 333 644 3 30
3 Jihlava, Jungmannova Mgr. Ivana Málková, 731 698 908 1 14
4 Jihlava, Kollárova Mgr. Tomáš Zeman, 567 563 571 3 64

5 Jihlava, Křesťanská základní 
škola

Mgr. Šárka Glosslová, 567 309 565,
603 470 550 1 25

6 Jihlava, Nad Plovárnou Mgr. Jiří Šaufl, 567 579 472 2 51
7 Jihlava, Demlova 32 Mgr. Zdeněk Nosek, 567 579 021 3 64

Celkem 14 272
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