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Smlouva o poskytnutí služeb  
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „smlouva“) 

I. Smluvní strany 

Objednatel:  

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace 

Sídlo: Sochorova 15, 682 01 Vyškov 

Zastoupena: . , ředitelem školy 

IČ: 13692933 

Bankovní spojení:  vedený u Komerční banky, a. s. 
 

dále jen „objednatel“ 

 

 

Poskytovatel:  

Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková 
organizace 

Sídlo: Hybešova 15, 602 00 Brno 

Zastoupena: . , , . . ředitelkou organizace 

IČ: 60555980 

Bankovní spojení:  vedený u Komerční banky, a.s. 
 

dále jen „poskytovatel" 

 

II. Základní ustanovení 

(1) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění  
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, 
že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby 
podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

III. Předmět smlouvy 

(1) Předmětem smlouvy je realizace vzdělávacích akcí v rámci výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a 
VOŠ II pro méně rozvinutý region,  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013272. 

(2) Poskytovatel zajistí objednateli realizaci těchto vzdělávacích akcí: 
 2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin v prostorách 

školy, popřípadě místa vybraného pro intenzivní dvou až třídenní kurz – Kurz anglického 
jazyka pro středně pokročilé. Číslo akreditace: MSMT- 40272/2020-2-1023.  Cílová skupina: 

max. 5 pedagogů školy. Vstupní úroveň A2. Výstupní úroveň B1. Cena celkem:  58.000,- Kč. 
Realizace: rok 2021. 

  2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin v prostorách 
školy, popřípadě místa vybraného pro intenzivní dvou až třídenní kurz – Kurz anglického 

jazyka pro začátečníky.  Číslo akreditace: MSMT- 40272/2020-2-1023.  Cílová skupina: max. 4 

pedagogové školy.  Vstupní úroveň A0. Výstupní úroveň A1. Cena celkem:  58.000,- Kč. 
Realizace: rok 2021. 
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(3) Výše uvedené vzdělávací programy jsou akreditovány pod č.: 
Vzdělávací program „Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé“: MSMT- 40272/2020-2-1023 

Vzdělávací program „Kurz anglického jazyka pro začátečníky“: MSMT- 40272/2020-2-1023 

IV. Doba a místo plnění 

(1) Plnění předmětu této smlouvy bude realizováno v termínu březen 2021 – září 2021 

(2) Místem plnění služeb budou vzdělávací prostory Střední odborné školy a Středního odborného 

učiliště Vyškov, příspěvková organizace, popřípadě místo, kde bude probíhat intenzivní kurz, které 
bude vybráno na základě průzkumu trhu. 
 

V. Cena 

(1) Za řádné plnění předmětu této smlouvy dle čl. III. této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit 
cenu, která je stanovena dohodou smluvních stran a činí 58.000,- Kč za jednu skupinu, celkem 

116.000,- Kč. Plnění je osvobozeno od DPH. 
(2) V ceně dle odst. 1 tohoto článku jsou zahrnuty veškeré nutné a uznatelné náklady spojené s 
řádným zajištěním předmětu této smlouvy a poskytovatel není oprávněn vůči objednateli zaplacení 
takovýchto nákladů nad rámec ceny dle odst. 1 tohoto článku nárokovat. 
(3) Výše ceny je konečná a neměnná po celou dobu trvání smlouvy.  

VI. Platební podmínky 

(1) Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodávaných služeb je výzva k platbě označená jako faktura 

zaslaná na e-mailovou adresu:   

(2) Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena do 21 dnů od doručení vyúčtování objednateli.   
(3) Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost a/nebo bude-li 

chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Poskytovatel provede 
opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury objednatelem poskytovateli 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti dle odst. 4 tohoto článku běží opět ode 
dne doručení nově vyhotovené faktury. 
(4) Platby za poskytnuté služby budou probíhat bezhotovostním převodem na bankovní účet 
poskytovatele, který je uveden v článku I. této smlouvy. 

VII. Práva a povinnosti objednatele a poskytovatele 

(1) Objednatel se zavazuje poskytovateli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a 
to v rozsahu, ve kterém lze a způsobem, kterým lze tuto součinnost po objednateli spravedlivě 
požadovat. 
(2) Poskytovatel se zavazuje plnit předmět smlouvy v souladu s požadavky stanovenými touto 

smlouvou a v souladu s požadavky veškerých platných právních předpisů a podmínek vztahujících se 
k předmětu této smlouvy. 

VIII. Závěrečná ujednání 

(1) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv dle 

zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném a účinném znění. 
(2) Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

(3) Dodavatel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 
(4) Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 
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(5) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což 
stvrzují svými podpisy. 
(6) Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 
Vyškov, příspěvková organizace, Sochorova 15, 682 01 Vyškov, zajistí uveřejnění smlouvy jejím 
zasláním správci registru smluv následně nejpozději tentýž nebo druhý pracovní den po jejím 
uzavření, a bezprostředně poté podá informaci o splnění této povinnosti. 
(7) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel a 

poskytovatel obdrží po jednom vyhotovení. 
 

 

 

 


