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Smlouva o provedení školení první pomoci s použitím automatického 
externího defibrilátoru 

 (dále také „smlouva“) 

č. KRPE-32287/ČJ-2021-1700MT 

uzavřená dle § dle § 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 

Název:    Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje 
Sídlo:   Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice 
IČ:   720 50 250 
DIČ:   CZ72050250 

právní forma:  organizační složka státu 

zastoupený:  plk. Mgr. Jan Ptáček, MBA, ředitel krajského ředitelství  
bankovní spojení: ČNB  
číslo účtu:  

kontaktní osoba: 
(dále jen „objednatel“)    

Poskytovatel:         

název:   Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje 

sídlo:   Průmyslová 450, 530 03 Pardubice 

zastoupený:  

IČ:   69172196 

DIČ:   CZ69172196 

bankovní spojení: ČSOB  

číslo účtu:  

kontaktní osoba:  
telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr 

Vložka 715 

(dále jen „poskytovatel“) 
uzavírají tuto smlouvu, kterou se poskytovatel zavazuje k provedení služby 

specifikované v čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za její 
provedení v souladu s čl. IV. této smlouvy, a to za podmínek ve smlouvě uvedených. 

 
Článek II. 

Předmět plnění 
 

 

1. Dodavatel se zavazuje provést příslušný počet jednodenních (v rozsahu minimálně tří 
hodin) školení první pomoci s použitím automatického externího defibrilátoru pro 642 

příslušníků Policie České republiky Krajského ředitelství Pardubického kraje, a to dle 

dohodnutého harmonogramu mezi níže uvedenými koordinátory objednatele a 
poskytovatele a na uvedených adresách místa konání. Objednatel se zavazuje zaplatit 

sjednanou cenu poskytovateli za provedení školení, vydání osvědčení jednotlivým 



PCR17ETRpo99539671   

 

 

Stránka 2 

 

  

účastníků školení a dodání potvrzeného seznamu proškolených. 

 

2. Další podmínky předmětu plnění: 
- Koordinátorem za objednatele:  vedoucí odboru služební 

přípravy Krajského ředitelství Policie České republiky Pardubického kraje   
- Koordinátorem za poskytovatele: – vedoucí vzdělávacího a 

výcvikového střediska 

- Počet účastníků jednoho kurzu: maximálně 12 účastníků  

- Dopravu školitelů: zajistí poskytovatel  

- Seznam školených a jejich účast na školeních: zajistí objednatel  

- Seznam vyškolených osob a vydání osvědčení: zajistí poskytovatel  
- Výukové pomůcky: Automatický externí defibrilátor Corpuls AED semi-automat, 

výcvikové figuríny a výcvikové elektrody k AED Corpuls – poskytne objednatel   

- Garantem kurzu: Lékař s atestací z urgentní medicíny (odpovídající za obsah kurzu) 

– bez nutnosti se zúčastňovat jednotlivých kurzů).Lektorem kurzu mnohou být pouze: 
osoby splňující vzdělání zdravotnického záchranáře ve smyslu § 18 zákona č. 
96/2004 Sb., „o nelékařských zdravotnických povoláních“, ve znění pozdějších změn 
a doplnění s dobou praxe pěti let při poskytování přednemocniční neodkladné péče; 
zdravotnický záchranář jako odborná obsluha dispečinku a zdravotnický pracovník, 
který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání řidiče zdravotnické záchranné 
služby s prokázanou praxí na ZZS minimálně pěti let, popřípadě lékaři  ZZS 
s pětiletou praxí. 

- Obsah kurzu by se měl zejména zaměřit na následující témata: Teorie resuscitace – 

dospělého, rozpoznání zástavy krevního oběhu a dechu, specifika resuscitace u dětí, 
komunikace mezi zainteresovanými složkami Integrovaného záchranného systému, 
seznámení s externím defibrilátorem Corpuls AED semi-automat, nácvik resuscitace 
(s vyhodnocením), nácvik použití Automatického externího defibrilátoru s podáním 
reálného výboje. 

 
Článek III. 

Doba a místo plnění 
 

1. Poskytovatel je povinen dodat předmět plnění nejpozději do 30. listopadu 2021 

2. Místo plnění:  

1. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 
Pardubice 

2. Policie České republiky, KŘP Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, 
Průmyslová 1478, 537 01 Chrudim 

3. Policie České republiky, KŘP Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, 
oddělení služební přípravy, objekt střelnice, Černovír čp. 84, 562 01   

4. Policie České republiky, KŘP Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Purkyňova 
1907/2, 568 14 Svitavy 

 
Článek IV. 
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Cena za poskytnuté služby 
 
 
1. Cena za předmět plnění je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou 

poskytovatel předložil ve své nabídce ze dne 19.05.2021. 
 

 

cena za provedení kurzů bez DPH………………………………………..133.884,30Kč 
 

 
DPH (ke dni podání nabídky)      ...........................28.115,70Kč 
   
 
cena celkem včetně DPH ………………………………...........................162.000,-Kč 
 
  
  

1. Celková cena zahrnuje veškeré náklady na realizaci předmětu smlouvy a to včetně 
dalších vedlejších nákladů poskytovatele. Celková cena uvedená v tomto článku je 
tedy cenou nejvýše přípustnou. 

 
2. Poskytovatel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv 

vliv na cenu předmětu plnění mimo okolností, které nebyly předvídatelné v době uzavření 
této smlouvy. 
 

3. V případě změny daňových předpisů, které mají vliv na celkovou cenu předmětu plnění, 
budou dodávky prováděné od účinnosti změny daňových předpisů vyčísleny se 
změněnou sazbou. Obě smluvní strany se zavazují, že na případné změny daňových 
předpisů budou před účinností příslušného zákona reagovat dodatkem smlouvy 
v souladu s čl. XII. odst. 1 této smlouvy. 

 
Článek V. 

Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb. 

2. Platba za plnění předmětu smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
poskytovatele na základě předložených dokladů uvedených v článku II odst. 1 této 
smlouvy. 

3. Faktura musí obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, číslo smlouvy a 
název zakázky, cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu včetně DPH.  

4. Součástí faktury bude údaj o množství uspořádaných kurzů. 

5. Faktura bude adresovaná na adresu objednatele: Krajské ředitelství policie 
Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice s uvedením čísla této 
smlouvy. 

6. Splatnost faktury je 21 dnů po jejím doručení objednateli. Objednatel není v prodlení, 
uhradí-li fakturu do 21 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře 
uveden jako den splatnosti. 

7. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu poskytovatele. 

8. Objednatel je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení poskytovateli fakturu, 
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která neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou nebo fakturu, která obsahuje 
nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, a to s 
uvedením důvodu vrácení. V případě vrácení faktury je poskytovatel povinen fakturu 
opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě 
splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta 
splatnosti. 

 
Článek VI. 

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 
 

1. V případě prodlení platby za provedené služby ze strany objednatele, je poskytovatel 
oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 
den prodlení. 

2. Smluvní strana, která poruší kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo obecně závazných 
právních předpisů, příp. závazků z nich plynoucích, a tímto jednáním způsobí druhé 
smluvní straně škodu, je povinna tuto škodu uhradit v plném rozsahu. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zahájení exekučního nebo  
insolvenčního řízení proti poskytovateli. 

 

4. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že poskytovatel uvedl v nabídce 
v zadávacím řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo 
mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 

 

Článek VII. 
Ostatní ujednání 

 
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran, popř. je možné po dohodě obou stran provést novaci smlouvy. 
Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

 
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 

povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

 
3. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právní 

subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu. 
 
4. Poskytovatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s uveřejněním jeho identifikačních údajů, 

smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku včetně všech jejích budoucích změn a dodatků, 
výši skutečně uhrazené ceny za předmět plnění. 

5. Poskytovatel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost 
o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či 
jeho zaměstnancích a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné 
třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, 
které jsou veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno 
zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. 

 
6. Poskytovatel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 5. všechny 

osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy. 

7. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování 
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služeb dle této smlouvy, odpovídá poskytovatel, jako by povinnost porušil sám. 

8. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy. 

9. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených 
pracovníků. 

 
Článek VIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, 
oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá tato smlouva dnem uveřejnění v 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství 
policie Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění smlouvy v 
registru smluv doručeno elektronicky. 

 

3. Tuto smlouvu tvoří pět stran textu a je vyhotovena a podepsána elektronicky. 
 

4. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy a že ji 
uzavírají vážně a na základě svobodné vůle. 

 

5. Poskytovatel je povinen dle platných zákonů uchovávat dokumenty související s 
poskytováním služeb dle této smlouvy nejméně po dobu deseti let od konce účetního 
období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb popř. k 
posledním zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly 
oprávněnými kontrolními orgány.  

 

6. Tato smlouva je tvořena 5 stranami textu. 
 
 

    

     

     


