
SMLoUVA o PosKYToVÁNí SLUŽE
ć,.2021l0897/osK

uzavřená níŽe uvedeného dne, měsíce a roku, dle usnesení 8'schůz
dne 26.4.2021 (dále jen ,,Smlouva") mezi těmĺto smĺuvn

Objednatel: Statutární město Kladno
Se sídlem: náměstí starosty Pavla 44,272 01 Kladno
7,astoupený: Mgr. Milanem Volfem, primátorem
rco: 002345't6
DlČ: c200234516
lD datové schránky:
Bankovní spojení:
Čísloúětu:

(dále jen,,objednatel")

a

Poskytovatel: Trenéřive škote, z.s.
Se sídlem: Pod Marjánkou 1906/'ĺ2, BřeVnoV, 169 00 Praha 6
7ístoupený: Mgr. Antonínem Barákem, předsedou správní rady
tco:
Bankovní spojení
Císlo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. L23291
(dále jen,,Poskytovatel'')

(objednatel a Poskytovatel dále společně také jako ,,Smluvní strany" nebo jednotlĺvě takéjako,,Smluvní strana")

VZHLEDEM K ToMU, ŽE:
(A) objednatel je zŕizovatelem Míst konání (.|ak je tento termín definován níŽe), kde

se mj' pravidelně koná výuka tělesné výchovy;

(B) Poskytovatelje dobrovolným společenstvímölenů, ţzických a právnických osob, jehoŽ
účelemje zkvalitňování odvětví těloţchovy, vzdělání, pedagogiky, sportu a zdravého
Životního stylu, zvláště pak v oblasti působenítrenérůa pedagogických pracovníků
v rámci školnía předškolní výuky s cílemvšeobecnéhopohybového a jiného rozvoje
dětí, rozvoje a vzdělávání pedagogů a trenérů,ţzkumnéöinnosti, osvětové činnosti
a rozvoje kvality v tétooblasti, přičemŽ účelemPoskytovatele je být i garantem
konceptu působenítrenérůa pedagogických pracovníkův rámci školnía p}edškolní
výuky a zajišt'ování s tímsouvísejícíčinnostĺvčetněkooperace s veřejnými subjekty
(dále jěn ,,SIužby");

(c) objednatel mázĄem v rámci realizace Programu (ak je tento termín definován níŽe)
vyuŽívat SluŽeb Poskytovatele;

(D) Poskytovatel disponuje odbornými znalostmi' schopnostmi, jakoŽ ĺdalšípotřebnou
kapacitou k poskytnutí SluŽeb objednateli a realizaci Programu,

DoHoDLY sE sMLUVNíSTRANY NA NÁsLEou.lĺcĺv:
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1. Předmět SmIouvy

1'1' Předmětem té to Smlouvy je zajiš tění  SluŽeb Poskytovatele
k realizaci programu ,,Trené ři Ve š kole", kteý je blí Že s
nedí lnou souč ástí té to Smlouvy (dále jen ,,Program").

1.2' Program bude realizován od 1. pololetí  š kolní ho roku 2O2
specifikovaných ní Že v odst. 3.2. té to Smlouvy.

2. Poskytování  Služ eb

2'1' Poskytovatel se zavazuje za podmí nek sjednaných touto Sm
SluŽby, a tí m zajistit a realizovat pro objednatele Program, jehoŽ
podobu urč uje Pří loha č . 1.

obsah a

2.2. Objednatel se zavazuje
Poskytovateli sjednanou
Smlouvou.

za poskytování  SluŽeb a realizaci Programu zaplatit
odměnu v termí nu a za podmí nek stanovených touto

3. Mí sto a č as konání  Programu

3"t. Termí n konání :  š kolní  rok 202112022 ve smyslu Ş  2 odst. 1 vyhláš ky ě. 16/2005 sb.,
o organizaci š kolní ho roku.

3'2' Mí sto(a) konání

Zâkladní  š kola a Mateřská š kola Kladno, Doberská 323, lČ o: 618 94 605;

Základní  š kola Kladno, C. Boudy 1188, lČ o: 7O867 429;
Základní  š kola Kladno, Vaš atova 1438, lČ o: 712 94 465;
Zák\adní  š kola Kladno, Brjanská 3078, lČ o: 618 94 494;

Zák]adní  š kola Kladno, Moskevská 2929, lto:  ł gz 04 1 48;
ZâkladnÍ  š kola Kladno, Amálská 251 1 , lČ o: 618 94 397;

Zâkladní  š kola a Mateřská Š kola Kladno,Zd. Petří ka 1756, lČ o: 750 33 810;

Základni š kola a Mateřská š kola Kladno, Vodárenská2115,lČ o: ł gz 05 969;

Zâk]adní  š kola a Mateřská š kola Kladno, Š kolská 322, l3oi 61 8 94 567;

Základni š kola a Mateřská š kola Kladno, UkĘinská2447,lČ o: zoa 60 815;

Zâkladní  š ko]a a Mateřská š kola Kladno, Norská 2633, lČ o: 705 67 981;

Zâkladní  š kola a Mateřská š kola Kladno, Velvarská 1206,lČ o: oĺ  8 94 508;

Základní  š kola Kladno, Vodárenskâ2116,lČ o: ł ez 07 1O4;

Základní  š kola a Mateřská š kola Kladno, Jiráskova 457, lČ o: 618 94 648;

Základní  š kola Kladno, Paří Žská 2249,lČ Ü721 94996.

4.

(dále jen 
'Mí sta konání ").

odměna, platební  a finanč ní  podmí nky
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4.1' Celková odměna za SluŽby Poskytovatele vedoucí  k
z jednotliuých odměn za realizaci vyuč ovací ch jednotek (d
blí Že speciÍ ikovány v Pří loze č ' 2, která je nedí lnou so
,,Vyuč ovací  jednotka'').

4.2. Smluvní  strany se dohodly, Že odměna za SluŽby Pos
Vyuč ovací ch jednotek a vedoucí  k realizaci Programu
pro objednatele, č iní  596,- Kč  (slovy: pět set
za Vyuč ovací  jednotku' Poskýovatel není  plátcem DPH.

4.3. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli na ú č et uvedený v
celkovou odměnu za vš echny poskytnuté  Vyuěovací  jednotky,
vystavené  faktury měsí č ně. Faktura je splatná do patnácti (15)
dne vystavení .

ákladě
ch dnŮ ode

4.4

4.5.

4.6.

5.

5.1.

5.2.

Faktura bude obsahovat veš keré  náleŽitosti odpoví dají cí  daňové mu dokladu podĺ e
zákona č ,.23512004 Sb., o dani z přidané  hodnoty, ve znění  pozdějš í ch předpĺ sů .

VýŠ e odměny mŮŽe být měněna pouze dohodou obou Smluvní ch stran.

odměna je objednatelem za splnění  vš ech stanovených povinností
Poskytovatele dle té to Smlouvy.

Práva a povinnostiSmluvní ch stran

Objednatel je povinen zajistit:

a) předávání  aktuální ch informací  a dokumentů  Poskytovateli, které  jsou nezbytné
pro zajiš tění  realizace Programu. Mezi takové  dokumenty Poskytovatel řadí
zejmé na rozvrhy hodin, tematické  a vzdělávací  plány apod.;

b) nezbytnou a bezodkladnou souÖinnost Poskytovateli pro zajiš tění  realizace
Programu na základě té to Smlouvy, a to po dobu ú ěinnostité to Smlouvy;

c) aby jednotlivé  š koly öi j iná zaŕ í zení , u kteých je objednatel zřizovatelem, a které
jsou Mí stem konání  Programu dle odst. 3.2. té to Smtouvy, seznámĺ ly trené ry
zapojené  do Programu Poskytovatele s interní mi předpisy BozP a interní mi
předpisy o poŽární  ochraně;

d) testování  trené rŮ zapojených do Programu v pří padě, Že bude takové  testování
naří zeno jako mimořádné  opatření  ve smyslu $ 2 zákona č ,.94ĺ 2021 Sb.,
omimořádných opatření ch při epidemii onemocnění  covlD-19 a o změně
něktených souvisej í cí ch zákonŮ.

Poskytovatel se zavazuje zajistit:

a) realizaci Programu dle specifikace uvedené  v Pří loze ě' 1 té to Smlouvy;

b) dodrŽování  podmí nek bezpeč nosti a ochrany zdraví  vč etně podmí nek poŻární
ochrany, vyplývají cí ch z právní ch předpisŮ a pokynů  objednatele;  a

c) realĺ zaci Programu s vysokou odbornou pé č í  a kvalitou. Poskytovatel prohlaš uje,
ż e vš echny osoby trené rů  zapojených do Programu jsou bezrihonné  osoby a jsou
odborní ky ve vztahu k provozované  aktivitě ve výuce.

Poskytovatel je oprávněn :
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a) modĺ fikovat jednotlivé  SluŽby v rámci realizace
souhlasem Objednatele;  a

b) pověřĺ t realizaci Programu nebo jeho č ástĺ  třetí
öinností  vš ak odpoví dá objednateli stejně, jako by je p

Nekonání  nebo č ásteěné  konání  Programu, vyš š í  moc

6.1' NeuskuteönĹli se Program v celé m rozsahu nebo z ěásti z d
(jak je tento termí n definován v odst. 6.5. tohoto č lánku),
na odměnu ve 20 %  z celkové  odměny za realizaci P
náhradu zał zv'vázané  kapacity, t j. zejmé na náhradu za pnpravu a

6.2

6.

6.3.

6.4.

6.5

6.6.

ua
uhrazení  odměn zajiš těných trené rů , připravených k realizaci Programu

Neuskuteč nĹli se č ást Programu z dŮvodu rozhodnutí  č i opomenutí  objednatele (č i
jednotlivé  Š koly, uvedené  v Mí stech konání  té to Smlouvy) informovat P-oskytovatele
o zruš ení  Vyuč ovací / ch jednotky /  jednotek, je objednatel povinen vyplatit č ástku
odpoví dají cí  

a) 100 %  odměny za Vyuč ovací  jednotku/y v pří padě, Že bude/ou Vyuěovací
jednotka/y zruš ena/y mé ně neŽ 48 hodin před konání m Vyuč ovací / ch lednotky
/ jednotek;

b) 20 o/o odměny za Vyuč ovací  jednotku/y v pří padě, Že bude/ou Vyuč ovací
jednotka/y zruš ena/y dva (2) a ví ce dnů  před konání m Vyuč ovací / ch jednotky /
jednotek.

Neuskuteč nĹli se Program v celé m rozsahu nebo některé  Vyuč ovací  jednotky
z rozhodnutí  Poskytovatele z dů vodu závislé m na jeho vŮli, nemá Poskytovatel nárok
na odměnu za realizaci Programu dle č lánku 4. té to Smlouvy.

Neuskuteč nĹli se č ást Programu z dů vodu zásahu Vyš š í  moci (jak je tento termí n
definován v odst. 6.5. tohoto č lánku) má Poskytovatel právo na uńrazení  1oo %
odměny z kaŽdé  realizované  VyuÖovací  jednotky, jak je blí Že specifikována v Pří loze ě.
2 té to Smlouvy a20 o/o odměny za vš echny zbylé  nerealizované  Vyuč ovací jednotky.

Za vyš š í  moc se pro ú č ely té to Smlouvy povaŽují  zejmé na takové  mimořádné
a nepředví dané  okolnosti nezávislé  na vů li Smluvní ch stran, které  se na ně odvolávají ,
jeŽ nebylo moŽné  v době vzniku té to Smlouvy předví dat, jakoŽ iokolnosti mimo
moŽnost kontroly dotöené  Smluvní  strany, jako jsou např. Živelní  oheň,
záplava, opatření  přijatá orgány veřejné  moci k zamezení  dalš í ho š í ření  koronaviru
(onemocnění  CoVlD-19) apod. (dále jen ,,Vyš š í  moc").

o vzniku a ukonöení  pů sobení  Vyš š í  mocĺ  se budou Smluvní  strany pí semně
informovat, a to nejpozději do pěti (5) dnů  od dané  udátosti.

Vzhľ edem ke stávají cí  situaci Smluvní strany prohlaš ují , Že Smlouvu uzavirají  při plné m
vědomí  a znalosti obsahu a dopadů  aktuální ch opatření  přijatých orgány veřejné  moci
v souvislosti se zabránění m š í ření  zdravÍ  ohroŽují cí  nákazy koronavirem (onemocnění
covlD-19) a z toho vyplývají cí ch moŽných budoucí ch problé mů  s řádným a vč asným
plnění m smluvní ch zâvazkť l druhé  Smluvní  strany, a to i na straně třetí ch osob (Žáků ,
trené rů ). Smluvní  strany se proto vŽdy pí semně dohodnou v pří padě onemocnění  ěi
nakaŽení  ž âkŮ l ž âka č ; i trené rů  /  trené ra ve Vyuč ovací jednotce č i ve ví ce Vyuč ovací ch
jednotkách , zda z tohoto dů vodu neuskuteč něnou Vyuöovací  jednotku nahradí  v j iné m
termí nu č i bude ze strany Poskytovatele poskytnuta sleva z odměny, přič emŽ tato

6.7
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sleva bude vŽdy poskytnuta v souladu s odst. 6.4. tétoSml

7. Závěreć,náustanovení

7 '1. Tato Smlouva můŽebýt měněna pouze písemnými
a podepsanými oběma Smluvními stranami'

7 '2. Vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou VýS
příslušnýmustanovením zâkona ě. 8912012 sb', o
pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,občanský zákoník"), popř
předpisy (v platném znění).

7.3. Smluvní strany sjednávají' Že zajišťováníjejich zâvazkil vyplývajícĺch z Smlouvy
a jejĺch vzájemnou spolupráci při jejím naplňování budou zajišťovatsvýmĺ pověřenými
zástupci, a to:

Za Poskvtovatele Za Obiednatele
Trenéři ve škole, z.s. Statutární město Kladno
Pod Marjánkou 1906/12, Břevnov, náměstí starosty Pavla 44,272 01
169 00 Praha 6 Kladno
k rukám: statutárního orgánu k rukám: Marcela Kučery
e-mail: info@treneriveskole.cz e-mail:

datová

Všechna oznámení, výzvy a dalšĺsdělení pľeopJŔlaoaná touto Smlouvou nebo s ní
souvisejícímusí být učiněna písemně a v českémjazyce' Za písemnou formu se pro
Účely tétoSmlouvy povaŽuje i komunikace prostřednictvím internetu (e-mailem)
s elektronĺckým podpisem nebo datovou schránkou. Smluvní strany jsou povinny
zasílat si písemnosti na uýŠeuvedené adresy (nebo na jinéadresy, jakéSmluvní
strana určíza sebe oznámením druhé Smluvní straně).

7.4 Smluvní strany berou na vědomí, Že objednatel je povinen na Žádost třetí osoby
poskytovat informace v souladu se zákonem ö''t06/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím a souhlasí s tím, aby veškeréinformace obsaŽené v tétoSmlouvě a
z tétoSmlouvy vyplývajĺcíbyly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně
poŽádĄí. Smluvní strany prohlašují,że skutečnosti uvedené v tétoSmlouvě a s touto
Smlouvou souvisejícínepovaŽují za obchodní tajemstvÍ ve smyslu s 504 občanského
zákoníku a udělujĺ svolenĺ k jejich užilía zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena
v evidenci Smluv vedené objednatelem a byla v plném znění vietně jejích příloh
zveřejněna v souladu se zákonem ć,.34012015 sb., o zvláštníchpodmínkách Úcinnosti
někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), v platném znění, v registru smluv'

7.5 Poskytovatel souhlasí stím, aby jeho jméno, fotografie, zâznamy, čijiná zobrazenÍ
a dalšíprvky osobnostní povahy byly uŽity k úielůmzpravodajství a při ţrobě
a vydávání tiskovin a jĺných propagačníchmateriálů souvisejícíchs propagací akce,
tj. zejména při výrobě, rozmnoŽování a rozšiřováníplakátů, letáků ci jiných tiskovin,
vcetně vytištěnív novinách, časopisech a jiných periodických a neperiodických
hromadných sdělovacích prostředcích a tiskovinách.

7.6. Smluvní strany se dohodly, Že jakékoliv spory vzniklé z tétoSmlouvy nebo v souvislosti
s ní,které nebudou moci být vyřešeny smírnou cestou, budou s konečnouplatností
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vyřešeny věcně a místně příslušnýmsoudem Českérepubl

7 '7. Pokud některé z ustanovení tétoSmlouvy je nebo se sta
čineúěinným,nebude to mítza následek neplatnost, zdán
Smlouvy jako celku ani jiných jejích ustanovení, pokud je
čineúčinnéustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Sm
neplatné, zdánlivéčineúčinnéustanovení nahradit
ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji
původníhoustanovení Smlouvy.

7.8. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s
(3) obdrŽí objednatel a jeden (1) Poskytovatel'

7'9' Smluvní strany si Smlouvu řádně přečetly, s obsahem Smlouvy, ktený je projevem
jejich svobodné a váŽné vůle, souhlasĺ a na důkaz připojujísvé podpisy.

7.'ĺ0. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv.

7 '11' Tato Smlouva obsahuje následující přílohy, které tvoříjejínedílnou součást:

Příloha č.'ĺ- Podrobná speciÍikace Programu

Příloha č.2 - Rozpis odměny a jednotliţch Vyuöovacích jednotek

PoDPlsoVÁ srRRľĺł
Î2.0B.m|

V Kladně dne V Praze an" ..4Î.,.ť','4ąłł
Za 1 Kladno Za Tľenéřive škole, z.s.

předseda výboru

',''' místopředsedkyně výboru

RM 8.schůze26.4.2021

R. usn. ć.147
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ľ ĺ
r Pří loha č . 1

Podrobná specifikace Pľ ogramu

Empĺ rické  studie dlouhodobě prokazují , Že systematická
rozvoj centrální ho
inteligencĺ . Vedle

nervové ho systé mu, má vliv na pozornost,
prevence qýskytu obezity, srdeč ně-cé vní ch a

vede č astějš í  pohyb prl)kazně k rozvojivzdělanosti.

Dneš ní  děti mají  deficit v č ase, strávené m pohybovými aktivitami a
nápravy tohoto stavu je vytvoření  pozitivní ho
se logicky nabí zí  v hodinách tělesné  výchovy.

emoč ní ho vztahu k pohy

Program Trené ři ve _š kole zapojuje systematicky po celý š kolní  rok mí stní  spońovní  trené ry
mládeż e do uýuky tělesné  rĺ ýchovy na 't . stupni základní ch š kol. Pů sobí  na ż áky formoú
tandemové  výuky spolu s uč itelkou, bloky sportů  se mění  po jednom měsí ci.

Program klade dŮraz na snahu co nejví ce zapojĺ t uč itelky do samotných cvič ení  a her.
Zapojení  trené ři se věnují  vš em dětem, a předevš í m těm mé ně pohybově ú spěš ným' u
kteých je potřeba vytvoření  kladné  emoč ní  vazby největš í . S tí m souvisí  ztkaz náboróvání ,
jeden ze základní ch principů  programu'

K tomu slouŽí  pravĺ delné  interní vzdělávání , které  je klí č em k udrž ení  kvality a náboje v práci'
Práce trené rů  je prů běŽně evaluována pří mo v praxi.

Program j iŽ 
tunguje v praxĺ  v Mt Praha 6, Praha 13, Pří brami, kde je vřete podpo rován ž áky,

rodič i, uč iteli, ředĺ teli, radnicemi, sportovní mi kluby i veřejností .

Kompletní  realizaci, správu, metodiku a financování  zajiš ť uje spolek Trené ři ve š kole, z.s.
Zdrojem financí  jsou zřizovatelé .

Programu udělili záš titu:

o Jiří RŮž ĺ č ka, mí stopředseda senátu, ředitel gymnázia;
o Marie Kubí ková, radní  pro š kolství , ÚMČ  Praha o;
o Ví t Š imral, radní  pro š kolství a sport, Magistrát hl. m. Prahy;o Karol Kuč era, vládní zmocněnec pro sport vlády SR.
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Pří loha č . 2

Rozpis odměn a jednotI ivých Vyuč ovací ch

Vyuč ovací  jednotka odpoví dá jedné  š kolní  vyuč ovací  hodině v

odměna za realizovanou Vyuč ovací jednotku zahrnuje operativní  a

operativní č ást
o pří prava jednotky
o pří prava a komunĺ kace s uč itelkou dané  tří dy
o pří prava nářadí a materiálu
o vlastní  pří tomnost a č innost trené ra v hodině
o t lklid nářadí , pé č e o materiál
o evidence jednotky
o evaluace (ve vybraných jednotkách)
o fakturace,administrativa

fixní  č ást:
o metodická pří prava
o pří prava a pé č e o vybavení , pomů cky, materiál
o administrace
o komunikace se zřizovateli a institucemi
o legislativa - se zřĺ zovatelem, š kolou, trené ry

Sazba za Vyuč ovací  jednotku je 596,- Kě vö. DPH. operativní  č ást tvoří  80 %  a skládá se
z odměny trené rovi (477,- Kö), koordinátorovi a evaluací m. Fixní  č ást je 20 o/o. V pří padě
neuskuteč nění  Vyuč ovací jednotky si Poskytovatel ú č tuje fixní  ěást'

Nezbytné  vybavení  se sestává ze sad rozliš ovací ch vest pro Žáky, kde je nutné  mí t alespoň
jednu sadu na š kolu a trené rslĺ ých dresů  pro uč itele a trené ry, kde kaŽdý zapojený musí
dostat jeden kus. Vzhledem k realitě je nutné  poří dit rezervu cca 20 %  rozliš ovacĺ ch vest a
20 o/o trené rských dresů . K uýcviku ú polů  je potřeba tatamĺ  (v ceně 25 tis. Kč ). DalŠ í
pomů cky, které  nejsou běŽnou souěástí  š kolní  vybavy (mí č e na rugby apod.) jsou v ceně cca
1.500,- Kč  na š kolu.
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