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Kraj Vysočina

Smlouva
o zajištění projektu „Školení první pomoci pro pedagogy a zaměstnance středních 

škol Kraje Vysočina, šk. r. 2022/2023“

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem:
zastoupený:
k podpisu pověřen:
zástupce pro věci organizační:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA. hejtmanem kraje
Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana
Bc. David Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy
Komerční banka, a.s.
123-6403810267/0100
708 90 749 

dále jen „objednatel“ 

a

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace
se sídlem: Vrchlického 61, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Vladislava Filová, ředitelka
k podpisu pověřen: Ing. Vladislava Filová, ředitelka
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Komerční banka, a.s. 
26736-681/0100

IČO: 473 66 630

dále jen „dodavatel či ZZS“

2. Úvodní ustanovení
Touto smlouvou se dodavatel zavazuje realizovat předmět smlouvy „Školení první pomoci pro 
pedagogy a zaměstnance středních škol Kraje Vysočina, šk. r. 2022/2023“, (dále také 
„výuku první pomoci“) na jedné straně a objednatel se zavazuje zaplatit za řádně provedené 
plnění dodavateli sjednanou cenu. Další podmínky a obsah závazku jsou upraveny 
v následujících částech smlouvy.



3. Předmět plnění (specifikace plnění)
3.1 „Školení první pomoci pro pedagogy a zaměstnance středních škol Kraje Vysočina, 

šk. r. 2022/2023“ obsahuje provedení výuky první pomoci pro pedagogy a další 
zaměstnance středních škoí v Kraji Vysočina (dále také „účastníci výuky“), a to v rozsahu 
třech vyučovacích hodin v každé jedné skupině účastníků výuky. Celkový počet přihlášených 
škol a účastníků výuky je uvedený v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
Výuka první pomoci proběhne po jednotlivých skupinách tvořených maximálně z dvaceti 
účastníků výuky. Vyučující (dále jen „lektoři“): profesionální záchranáři - zaměstnanci 
Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, počet lektorů 
vyučujících v jednom kurzu je stanoven na dva. . Výuku povedou lektoři s vozidlem 
výjezdové skupiny ZZS.

Rámcový rozsah výuky je dán takto:
- forma přednášek a praktických cvičení.

Témata výuky:

1. Tísňové linky, praktický nácvik komunikace s dispečerem zdravotnického 
operačního střediska, laická první pomoc u akutních stavů, život 
zachraňující úkony, použití automatického externího defibrilátoru.

1 vyučovací 
hodina

2. Praktické nácviky kardiopulmonální resuscitace (srdečně plicní oživování), 
nácvik tlakového obvazu, obvazové techniky, stabilizační poloha.

2 vyučovací 
hodiny

Celkem 3 vyučovací 
hodiny

Lektoři provedou výuku první pomoci tak, aby si účastníci výuky osvojili následující vědomosti 
a dovednosti:

1. význam první pomoci a její návaznost na odbornou pomoc,
2. komunikace s dispečerem zdravotnického operačního střediska,
3. orientace o hloubce bezvědomí a první zběžné vyšetření,
4. provádění neodkladné resuscitace,
5. použití automatického externího defibrilátoru (AED), přiložení tlakového obvazu a 

poskytování první pomoci při život ohrožujících stavech

3.2 Konkrétní počet účastníků výuky v jedné skupině, místa a termíny výuky, po předchozím 
projednání se zástupci dotčených škol, stanoví dodavatel tak, aby výuka účastníků proběhla 
v prostorách jejich školy a v termínu nejpozději do 15. dubna 2023. Maximální počet 
účastníků v jedné skupině, místa a termíny výuky oznámí dodavatel přihlášeným školám bez 
zbytečného odkladu. Dodavatel je povinen na výzvu objednatele předložit stanovený 
harmonogram výuky.

3.3 Dodavatel se zavazuje dodat do 15. května 2023 vedoucí Odboru zdravotnictví Krajského 
úřadu Kraje Vysočina celkovou zprávu o průběhu výuky první pomoci. Nedílnou součástí 
zprávy musí být vyplněné hodnotící dotazníky (příloha č. 2 smlouvy).

3.4 Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli za splnění předmětu smlouvy dohodnutou cenu. 
Pro školy uvedené v příloze č. 1 této smlouvy je zajištění kurzu první pomoci bezplatné.

3.5 Lektoři při výuce první pomoci využijí běžné zdravotnické pomůcky minimálně v rozsahu: 
desinfekční prostředky, lékařské rukavice, obvazový materiál, náplasti, škrti dl a, dlahy, 
trojcípé šátky, resuscitační figurínu, automatický externí defibrilátor (AED), dýchací sety, 
případně další technické pomůcky pro výuku.
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4. Cena za provedení předmětu plnění
4.1 Cena za řádné provedení předmětu plnění je sjednaná ve výši uznatelných nákladů 

dodavatele dle odstavce 4.2 a 4.3, přičemž takto sjednaná cena bude uhrazena maximálně 
do 38 800,- Kč (slovy: třicetosmtisícosmset korun českých).

Cena za 1 hodinu výuky 761 Kč
Cena za provedení výuky v rámci jedné skupiny 2 282 Kč 
(3 hodiny výuky)

4.2 Dodavatel bere na vědomí, že uznatelnými náklady jsou neinvestiční výdaje související 
s materiálním zabezpečením výuky (např. resuscitační figurína, automatický externí 
defibrilátor (AED), obvazový materiál, tlakové obvazy, dlahy, náplasti, apod.), odměny 
lektorům do výše 350,- Kč na hodinu - včetně daňového odvodu a případného zdravotního 
a sociálního pojištění, jízdní výdaje dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, náklady na dopravu lektorů na výuku služebním vozidlem dodavatele 
ve smluvní výši do 16,- Kč/km a režijní náklady ve výši do 5 % ze součtu položek odměny 
lektorů (mzdy), cestovné a náklady na dopravu lektorů na výuku služebním vozidlem. 
Vynaložené náklady musí být nezbytné pro uskutečnění výuky a musí odpovídat zásadám 
zdravého finančního řízení, efektivnosti a hospodárnosti.

4.3 Náklady musí být prokazatelně vynaloženy pro potřeby provádění výuky, zaneseny 
v účetnictví dodavatele a musí být doloženy prvotními doklady.

5. Platební podmínky
5.1 Objednatel provede úhradu sjednané ceny na základě faktury vystavené dodavatelem. 

Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. 
Objednatel uhradí částku bezhotovostním převodem na účet dodavatele. Závazek úhrady 
se považuje za dodržený, je-li poslední den splatnosti vyúčtovaná částka odeslána na účet 
dodavatele.

5.2 Vyúčtování nákladů vzniklých v souvislosti se zabezpečením výuky první pomoci dodavatel 
předloží objednateli do 15. května 2023.

5.3 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6. Ostatní práva a povinnosti
6.1 Dodavatel ke splnění svého závazku podle této smlouvy je povinen zajistit kvalifikované 

osoby - lektory. Za tím účelem musí mít provozovatel s příslušnými lektory uzavřené 
pracovní smlouvy, popř. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

6.2 Dodavatel je povinen vést evidenci proběhlé výuky a vést účetní evidenci nákladů, 
vynaložených v souvislosti s jeho zajištěním.

6.3 Dodavatel odpovídá objednateli za odbornost výuky v rámci výuky první pomoci.

6.4 Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověřit 
zajištěním činnosti ve smyslu této smlouvy jinou osobu.

6.5 Objednatel je oprávněn provést kontrolu veškeré evidence a dokladů, vedených 
dodavatelem ve smyslu čl. 4.2 a 4.3 této smlouvy a provést kontrolu provádění a kvality 
výuky první pomoci, provedení této kontroly je dodavatel povinen umožnit.
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6.6 Dodavatel se zavazuje dodat do 15. května 2023 vedoucí Odboru zdravotnictví Krajského 
úřadu Kraje Vysočina celkovou zprávu o průběhu výuky kurzu první pomoci. Nedílnou 
součástí zprávy musí být potvrzení zástupců škol uvedených v příloze č. 1 této smlouvy 
o provedení výuky ze strany objednatele.

6.7 V případě mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, kterou nemohl dodavatel 
ovlivnit (např. mimořádná opatření přijatá v souvislosti s šířením nemocí 
Covid-19) může objednatel dodavateli uhradit prokazatelný rozsah plnění, a to na základě 
počtu tříd, kde byla dokončena celá výuka, nebo na základě počtu odvedených hodin výuky. 
Při vyúčtování budou využity sazby uvedené v čl. 4.1 této smlouvy, cena za 1 hodinu výuky 
a cena za provedení výuky v rámci jedné třídy (3 hodiny výuky).

7. Sankční ujednání
7.1 V případě, že dodavatel neprovede předmět plnění ve sjednaném rozsahu (příloha č. 1 

smlouvy) je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou jednu 
neprovedenou výuku první pomoci. Pokud porušením smluvní povinnosti ze strany 
dodavatele vznikne objednateli škoda, má objednatel vedle případné smluvní pokuty dle 
tohoto článku také právo na náhradu škody. Pokud dodavatel neprovede předmět plnění 
ve sjednaném rozsahu bez vlastního zavinění, musí tuto skutečnost uvést a prokazatelně 
doložit v závěrečné zprávě. Splatnost faktury k uložení pokuty se řídí čl. 5 této smlouvy.

7.2 V případě, že dodavatel nedodrží sjednanou povinnost provést výuku první pomoci dle 
této smlouvy v termínu do 15. dubna 2023, je objednatel oprávněn požadovat na dodavateli 
úhradu smluvní pokuty ve výši 100 Kč za každý den prodlení.

7.3 Objednatel se zavazuje při prodlení s úhradou faktury zaplatit dodavateli smluvní pokutu 
ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.4 Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena 
vůči ceně předmětu plnění, kterou je objednatel povinen uhradit.

8. Jiná ujednání
8.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, poruší-li dodavatel tuto smlouvu zvlášť 

závažným způsobem. Za zvlášť závažný způsob porušení smlouvy je myšlena zejména 
situace, kdy:
a) dodavatel neprovede předmět plnění způsobem stanoveným v této smlouvě (zejména 

materiální a personální zajištění výuky),
b) dodavatel neprovede výuku u více než 3 škol uvedených v příloze č. 1 této smlouvy,
c) dodavatel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří zajištěním činnosti 

ve smyslu této smlouvy jinou osobu,
d) dodavatel bez vážných důvodů odmítne provádění kontroly realizace předmětu plnění 

objednatelem.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno na adresu 
dodavatele. Účinky odstoupení nastávají okamžikem jeho doručení dodavateli.

8.2 Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu ze strany dodavatele. Výpovědní doba činí 
3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi 
doručeno dodavateli.

4



9. Závěrečná ustanovení
9.1 Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 (Celkový počet přihlášených škol a účastníků 

výuky „Školení první pomoci pro pedagogy a zaměstnance středních škol v Kraji Vysočina, 
šk. r. 2022/2023“) a příloha č 2 (Dotazník - vyhodnocení).

9.2 Tato smlouva je uzavírána písemně a lze ji změnit pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků vlastnoručně podepsaných zástupci oprávněnými k zastupování obou 
smluvních stran.

9.3 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele je stanovená zákonná povinnosti 
zveřejnění smlouvy v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Dodavatel 
výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého 
textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické 
informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím 
osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, 
než je plnění podmínek této smlouvy,

9.4 Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní objednatel.

9.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.

9.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

9.7 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni, ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek.

9.8 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku.

9.9 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele, 
dva stejnopisy pro dodavatele.

V Jihlavě dne 0,A2............2022

Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana

V Jihlavě dne ...29.0...............2022

KrajVysoana
zteva 1882/57,6 01

/ dodavatel
Ing. Vladislava Filová, ředitelka
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Příloha č. 1

Celkový počet přihlášených škol, skupin a účastníků výuky „Školení první pomoci pro 
pedagogy a zaměstnance středních škol v Kraji Vysočina, šk. r. 2022/2023“

Souhrn šk. rok 2022/2023

Okres Počet škol Počet 
skupin Počet účastníků

Havlíčkův Brod 1 1 20
Jihlava 6 7 122
Pelhřimov 2 3 51
Třebíč 2 3 41
Žďár nad Sázavou 2 3 63
Celkem 13 17 297

okres Havlíčkův Brod

Název školy Ředitel školy a kontaktní osoba Počet 
skupin

Počet 
účastníků

1
Havlíčkův Brod, SPŠ stavební 
akademika St. Bechyně, 
Jihlavská 628

Ing. Josef Charamza, 569 43 3519
Ing. Ondřej Vojíř, 702 167 101 1 20

Celkem 1 20

okres Jihlava

Název školy Ředitel školy a kontaktní osoba Počet 
skupin

Počet 
účastníků

1 Jihlava - Helenín, SUPŠ, Hálkova 
42

Mgr. Silvie Čermáková, 
731 692 708
Mgr. Eva Priesol Zachová, 
604 692 708

1 20

2 Jihlava, Soukromé gymnázium AD
FONTES, o.p.s., Fibichova 18

Mgr. Milada Papoušková, 
731 507 265 1 15

3
Jihlava, SŠ průmyslová, technická a 
automobilní
pracoviště automobilní - Školní 1a

Ing. Miroslav Vítů, 567 574 600
Ing. Ph.D. Vladimír Panáček, 
730 190 864

1 20

4 Jihlava, SŠ stavební, Žižkova 20
Ing. Markéta Metel ková, 567 578 
576
Ing. Iveta Čopáková, 776 671 220

1 20
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5
Jihlava, SŠ veřejnoprávní a VOŠ 
bezpečnosti silniční dopravy, 
TRIVIS Brněnská 68

Ing. Dušan Hasoň, 724 829 374
Mgr. Karel Dvořák, 724 708 009 2 25

6
Třešť SOŠ, SOU a ZŠ, K Valše 38, 
pracoviště: Černovice, 
Dobešovská 1

Mgr. Ing. Karel Matějů, 
567 112 835
Mgr. Lenka Kratochvílová, 605 595
004

1 22

Celkem 7 122

okres Pelhřimov

Název školy Ředitel školy a kontaktní osoba Počet 
skupin

Počet 
účastníků

1 Humpolec, Gymnázium dr. A.
Hrdličky, Komenského 147

Mgr. Jiří Dalík, 605 301 900
Mgr. Kamila Zachová, 777 331 489 2 31

2 Pelhřimov, VOŠ a SŠH SČMSD, 
Slovanského bratrství 1664

Mgr. Libor Capák, 724 857 532
Mgr. Ondřej Carva, 723 181 374 1 20

Celkem 3 51

okres Třebíč

Název školy Ředitel školy a kontaktní osoba Počet 
skupin

Počet 
účastníků

1 Moravské Budějovice, 
Gymnázium a SOŠ, Tyršova 365

Mgr. František Dubský, 736 484 606
Mgr. Karel Kabelka, 732 853 189 2 26

2 Třebíč, APPP, SŠ, Znojemská 
1027

Ing. Renata Hrušková, MBA,
777 732 771
Ing. Irena Hejzlarová, 602 123 493

1 15

Celkem 3 41

okres Žďár nad Sázavou

Název školy Ředitel školy a kontaktní osoba Počet 
skupin

Počet 
účastníků

1

Nové Město na Moravě, 
Gymnázium Vincence 
Makovského se sportov. tříd., 
Leandra Čecha 152

Mgr. Jiří Maděra, 566 618 182
PhDr. Hana Hronová, 566 585 046 2 48

2 Velké Meziříčí, Gymnázium, 
Sokolovská 27

RNDR. Aleš Trojánek, PhD., 565 301 
544
Mgr. Marcela Zralá, 565 301 543

1 15

Celkem 3 63
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Kraj Vysočina 
258 1882/5%, 58501/laa

Příloha č. 2

KrOjVysocind
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Dotazník - vyhodnocení

„Školení první pomoci pro pedagogy a zaměstnance středních škol 
Kraje Vysočina, šk. r. 2022/2023“

Školení bylo provedeno dne:

Vyplňte prosím své kontaktní údaje pro možnou další konzultaci, vyplnění těchto údajů 
není povinné

Škola:

Jméno hodnotitele:

Pracovní zařazení:

Telefon, e-mail:

Prosíme, vyjádřete míru vaší spokojenosti označením číslice. Číslo 1 odpovídá nejvyšší 
spokojeností, číslo 6 vyjadřuje vaši velkou nespokojenost. Do kolonky poznámka můžete uvést 
případný doplňující komentář nebo informaci, o které si myslíte, že je užitečná pro Vaše kolegy.

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku.

1 Splnilo školení Vaše očekávání? 1 2 3 4 5 6
2 Jak hodnotíte užitečnost? 1 2 3 4 5 6
3 Jak hodnotíte odbornou úroveň? 1 2 3 4 5 6
4 Jak hodnotíte schopnost lektorů vysvětlit problematiku? 1 2 3 4 5 6
5 Jak hodnotíte zvolené metody výuky? 1 2 3 4 5 6
6 Jak hodnotíte organizační úroveň zabezpečení výuky? 1 2 3 4 5 6
Co Vás na výuce první pomoci zaujalo. Vaše připomínky a návrhy:
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