
 

 

Smlouva o zajištění školení 
 

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito stranami: 

 
Vzdělávací agentura Mgr. Jitka Blechová 

Michalská 1752,686 03 Staré Město 

IČ: 75188953, Poskytovatel není plátce DPH. 

jako „Poskytovatel“ 

a    

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město 

Velehradská 1527 

686 03 Staré Město 

Zastoupená: Mgr. Bedřichem Chromkem, ředitelem školy 

IČ: 60371790, DIČ: CZ60371790 

jako „ Objednatel“ 

takto: 

I Předmět smlouvy 

Tato smlouva je uzavírána v rámci realizace projektu „Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy SOŠG Staré Město II“, 

registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016277, který Objednatel realizuje v rámci Operační programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání. Poskytovatel se zavazuje zajistit pro 40 pedagogických pracovníků Objednatele webinář „VÝUKA V CLOUDU - 

MS OFFICE 365+ (ZÁKLADY)“ v rozsahu 8 hodin. Akreditace MŠMT č. j. MSMT-21881/2020-2-559. Pedagogičtí pracovníci 

budou rozděleni do čtyř skupin po 10 účastnících. 

Termíny webináře:  

Skupina 1 – 10 účastníků 

1. část 17. 3. 2021 v čase 16:00 – 19:30 hod. (včetně 30 minutové přestávky) 

2. část 24. 3. 2021 v čase 16:00 – 19:30 hod. (včetně 30 minutové přestávky) 

Skupina 2 – 10 účastníků 

1. část 23. 3. 2021 v čase 16:15 do 19:45 hod. (včetně 30 minutové přestávky) 

2. část 25. 3. 2021 v čase 16:15 do 19:45 hod. (včetně 30 minutové přestávky) 

 

Skupina 3 – 10 účastníků 

1. část 30. 3. 2021 v čase 16:15 do 19:45 hod. (včetně 30 minutové přestávky) 

2. část 31. 3. 2021 v čase 16:15 do 19:45 hod. (včetně 30 minutové přestávky) 

 

Skupina 4 – 10 účastníků 

1. část 6. 4. 2021 v čase 16:15 do 19:45 hod. (včetně 30 minutové přestávky) 

2. část 7. 4. 2021 v čase 16:15 do 19:45 hod. (včetně 30 minutové přestávky) 

 

Každý z účastníků obdrží od Poskytovatele osvědčení o absolvování výše uvedeného webináře včetně náležitostí 
stanovených poskytovatelem dotace. 



 

 

II Cena a platební podmínky 

Cena za poskytnutí webináře byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši: 62.000,--Kč. Poskytovatel není plátce DPH. 
Celková kupní cena bude uhrazena Objednatelem Poskytovateli bankovním převodem na základě daňového dokladu 
(faktury), který zašle Poskytovatel Objednateli po ukončení posledního kurzu a předání certifikátů. Faktura je splatná do 30 
(třiceti) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 
Daňový doklad musí obsahovat číslo a název projektu: „Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy SOŠG Staré Město II, 

reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016277“ a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, 

zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty 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 poskytovateli, aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 

opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu objednateli. Poskytovatel na sebe bere 

odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

III Práva a povinnosti smluvních stran 

Poskytovatel služeb se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při plánování, zajištění a provedení webináře. Poskytovatel 
služeb se zavazuje zajistit před webinářem zaslání e-mailu na mailové adresy účastníků s návodem k přihlášení na webinář. 
Objednatel se zavazuje zaslat nejpozději 5 dní před začátkem webináře jména účastníků, jejich e-mailové adresy a údaje 
nutné k vystavení osvědčení o absolvování webináře. Poskytovatel služeb je odpovědný za kvalifikovanost lektorů. 
 

IV Doba trvání smlouvy 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 17. 3. 2021 do 7. 4. 2021 s platností a účinností ode dne podpisu smlouvy oběma 
smluvními stranami.  

 
V Ostatní ujednání 

Smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, která mají povahu originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení. 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že textu smlouvy rozumí, že vyjadřuje plně 
projev jejich svobodné a vážné vůle, učiněné nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své 
podpisy. 
Poskytovatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění této smlouvy včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2033. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji 
Poskytovatel použít.  
Poskytovatel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s 
realizací předmětu plnění této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva řídí výhradně českým právním řádem, a to příslušnými ustanoveními dle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a že rozhodným právem pro eventuální spory 
vzniklé z předmětu této smlouvy je právo České republiky. 
Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li mezi 
smluvními stranami ke smíru, budou tyto spory rozhodovány obecným soudem. 

 
V Starém Městě, dne 17. 3. 2021         V Staré Městě, dne 17. 3. 2021 

  

……………………………………….……. ……………………………….………  

      Mgr. Jitka Blechová  Mgr. Bedřich Chromek, ředitel školy   

      otisk razítka a podpis                                    otisk razítka a podpis 

  


