Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/719
Číslo smlouvy dodavatele:

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SÚS
JMK
___________________________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem
k podpisu této smlouvy je oprávněn
a

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

D O D A V A T EL
Automotodrom Brno, a.s.
Se sídlem
Jednající:
IČ: 6072

no-venkov

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

sp. zn. B 1451

Korespondenční adresa: AUTOMOTODROM BRNO, a.s., P.O.BOX 1, 641 00 Brno
Číslo účtu: Komerční banka a.s., Nám. Svobody 21, 631 31 Brno

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen
„občanský zákoník“):

I.
1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele, že pro objednatele zajistí a zrealizuje školení bezpečnosti
řidičů – škola smyku a dále závazek objednatele zaplatit za poskytnutá plnění dohodnutou cenu.
2. Účelem smlouvy je zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zaměstnanců objednatele.
3. Dodavatel prohlašuje, že je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn provádět školení
bezpečnosti řidičů v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
II.
1. Dodavatel se zavazuje zajistit a zrealizovat školení řidičů formou školení a tréninku v rozsahu škola
smyku III. level – kurz nákladní vozidla dle níže uvedené specifikace:
- registrace účastníků
- M1 (modul): kombinace mokrého a suchého povrchu, aquaplanning, kluzná plocha s vodními
překážkami
- M2 (modul): kruh se speciální umělou povrchovou vrstvou s nízkou adhezí simulující, sníh
a vodu
- M3 (modul): kopec s odtrhovou deskou, vodní překážky, speciální kluzná plocha
Školení se zavazuje dodavatel vést tak, aby naplňovalo potřeby cílové skupiny. Cílovou skupinou jsou
profesionální řidičí nákladních vozidel nad 12t, zajišťující zimní údržbu komunikací ( řidič sypačů).
K tréninku budou použity vozidla objednatele, kterým za tímto účelem bude umožněn vjezd do areálu
dodavatele.
2. Proškoleno bude 16 zaměstnanců. Všichni tyto zaměstnanci budou mít řidičské oprávnění skupiny C.
Místo konání Masarykův okruh v Brně, polygon. Termín plnění – 19.10.2021. V případě nevhodných
klimatických podmínek pro provedení tréninku bude termín plnění upraven pro dohodě smluvních stran.
3. Prostory pro školení zajistí dodavatel.
4. Hlavním výstupem plnění budou proškolení zaměstnanců. Potvrzení o absolvování školení pro všechny
účastníky – bude předáno na místě jednotlivým účastníkům.

Strana 1 (celkem 3)

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/719
Číslo smlouvy dodavatele:
5. Objednatel v termínu do 12. 10. 2021 sdělení jména konkrétních účastníků. Objednatel je oprávněn až do
zahájení jednotlivých školení změnit jednotlivé účastníky.
6. Plnění této smlouvy musí být vždy zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných, odborně způsobilých
a specializovaných lektorů, přičemž dodavatel je povinen vždy zajistit, aby činnost vyžadující určitou
kvalifikaci či specializaci byla vykonávána pouze takovými osobami, které tuto kvalifikaci či specializací
mají.
7. Dodavatel je povinen bezodkladně informovat objednatele o okolnostech, které mohou mít vliv
na úspěšnou realizaci školení.
8. Dodavatel je povinen dodržovat při plnění této smlouvy obecně závazné právní předpisy,
které se vztahují k plnění předmětu této smlouvy, zejména se zavazuje používat údaje o účastnících
školení v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9. Dodavatel je povinen provádět služby dle této smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv
objednatele. Dodavatel je povinen dbát pokynů objednatele.
III.
1. Ceny za poskytnuté plnění dle této smlouvy je sjednána ve výši 91 234,56Kč bez DPH.
2. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s poskytováním plnění a cenové vlivy v průběhu plnění této
smlouvy.
3. K cenám bez DPH bude připočteno DPH v zákonné výši.
4. Ceny budou hrazeny na základě faktury. Přílohou faktury bude kopie prezenční listiny školení.
5. Sjednaná lhůta splatnosti faktur je 30 dní od doručení objednateli. Dodavatel je povinen vystavit faktury
na adresu sídla objednatele a doručit elektronicky na adresu
6. Pokud bude faktura chybná či neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit, dodavatel poté vystaví
fakturu novou s novou lhůtou splatnosti.
7. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
8. Zálohové platby se nesjednávají.
IV.
Kontaktní údaje objednatele:
Kontaktní údaje dodavatele:
V.
1. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny je povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši
0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
2. Dodavatel je povinen být po celou dobu dostatečně pojištěn pro škody způsobené svojí činností.
VI.
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení dodavatelem. Za podstatné
porušení smlouvy se zejména považuje:
i. Plnění předmětu plnění v rozporu s pokyny a popisem.
ii. Neposkytnutí plnění v dohodnutém termínu,
iii. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je dodavatel v postavení dlužníka.
3. Dodavatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
i.
Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
ii.
Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

VII.
1. Dodavatel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
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3. Dodavatel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Dodavatel dále souhlasí se zveřejněním
celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále
Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
4. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní,
se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena
třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
5. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Dodavatel označil tyto jmenovitě uvedená
data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: - . Dodavatel si ověří před
zahájením plnění této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva nabývá účinnost dnem
zveřejnění v registru smluv dle odst. 5. této smlouvy.
V Ostrovačicích, dne 31. 8. 2021

-

V Brně, dne 6. 9. 2021

---------------------------------------

Automotodrom Brno a.s.
Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje
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