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SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékolivze smluvních stran
podle ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vězněni pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník")
1.

Kraj Vysočina
se sídlem: Žžkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený: Mgr. Ing, Zdeňkem Kadlecem, dr. h. c., ředitelem krajského úřadu
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojeni: Sberbank CZ a.s., Jihlava
č.ú.: 4050005000/6800
(dále jen „objednatel")

2.

Ing. Hana Juráňová
se sídlem: ■
IČO:
bankovní sDoiení:
č.ú.: '
(dále jen „poskytovatel")
I.

Účel a předmět smlouvy
Účelem smlouvy je příprava a zajištění online semináře pro osoby určené objednatelem na téma
„Řídící kontroly, vnitřní kontrolní systém" (dále jen „seminář').
II.
Práva a povinnosti smluvních stran
1)
2)
3)
4)
5)

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje zajistit a provést pro objednatele seminář dne
7. 4. 2021 v rozsahu 5 vyučovacích hodin.
Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za provedení semináře cenu uvedenou v článku III.
odst. 1 této smlouvy.
Online seminář bude realizován prostřednictvím platformy Webex a objednatel se zavazuje zajistit
technické propojení mezi poskytovatelem a posluchači semináře.
Poskytovatel souhlasí s poskytnutím podkladových materiálů a jejich využitím pro vnitřní potřebu
objednatele, které zahrnuje i zveřejněni na Intranetu objednatele.
Poskytovatel služeb se zavazuje, že v rámci zajištění předmětu smlouvy nebude šířit reklamu
vlastní ani třetích osob, a to na služby ani produkty či výrobky. Poskytovatel se dále zavazuje, že
v rámci zajištění služeb bude poskytovat a šířit pouze poznatky odpovídající reálným,
podloženým skutečnostem, neohrožující zájmy ani působení dotčených či zúčastněných
subjektů.
III.
Cena a platební podmínky

1)

Cena semináře se dohodou smluvních stran stanoví ve výši 21 780 Kč (dálejen „cena"). Cena je
stanovena jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady poskytovatele;
Poskytovatel není plátcem DPH, pokud se jím v průběhu plněni smlouvy stane, je povinen
informovat o této skutečnosti objednatele a k ceně bude připočítáno DPH vzákonné sazbě.
2) Jednou hodinou výuky se pro účely této smlouvy rozumí 60 minut.
3) Cenu zaplatí objednatel poskytovateli po řádném provedení semináře, a to formou
bezhotovostního převodu na účet poskytovatele uvedený v záhlavi této smlouvy na základě
faktury vystavené poskytovatelem po řádném provedení semináře.
4) Faktura vystavená podle ČI. III. odst. 3 této smlouvy je splatná do 14 dnů ode dne jejího
prokazatelného doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním vyúčtované částky
z účtu objednatele.
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5) Faktura vystavená poskytovatelem bude obsahovat všechny náležitosti vyplývající z obecné
závazných právních předpisů, zejména ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit, obsahuje-li nesprávné nebo
neúplné údaje. Lhůta splatnosti nové faktury s opravenými/doplnénými údaji v délce trvání 14 dní
běží ode dne doručení nové faktury objednateli.
IV.
Ukončení smlouvy a sankce
1)

Objednatel může od smlouvy odstoupit, a to v případě, že poskytovatel neprovedl seminář řádně a
včas. Odstoupeni nabývá účinnosti dnem prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení
poskytovateli.
2) Pokud poskytovatel nezajistí seminář řádně a včas, je objednatel oprávněn účtovat poskytovateli
smluvní pokutu ve výši 7 260 Kč.
3) Pokud objednatel nezaplatí poskytovateli cenu v termínu uvedeném v článku III. odst. 4 této
smlouvy za poskytovatelem řádně a včas zajištěný seminář, je poskytovatel oprávněn účtovat
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny za každý i započatý den prodlení.
4) Před uplynutím doby. na kterou byla sjednána, lze platnost smlouvy ukončit písemnou dohodou
smluvních stran.
V.
Závěrečná ujednání
1)

Tato smlouva se vypracovává ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
jedno.
2) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.
3) Smluvní strany prohlašuji, žesmbuva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni
ani za nápadně nevýhodných podmínek.
4) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu této smlouvy do 31. 5. 2021.
5) Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.
6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejněni v informačním systému
veřejné správy - Registru smluv.
7) Výběr poskytovatele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání
veřejných zakázek ze dne 15. 5. 2017.
8) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele poskytovatel výslovně prohlašuje, že je
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených vtéto
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněni pozdějších předpisů.
9) Poskytovatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v
informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
10) Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v Registru smluvzveřejní objednatel.
11) Rozhodnutí o uzavření této smlouvy bylo provedeno v souladu s usnesením Rady Kraje Vysočina
č. 0259/09/2005/RK ze dne 22. 2. 2005.

V Jihlavě

“ 6.

04, 2021

za; poskytovatele
Ing. Hana Juráňová

Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c.
ředitel krajského úřadu

Strana 2 (celkem 2)

