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Smlouva o §polupráci
č . M§P,r04/ l022-M§P-Cn§

uzal,řenána základě § 1746 odst, 3 zákana č . 8912012 Sb., obcanst{ , :ákaní í r
(dále jen ,,Obč ansbý zákoní k')

§miuvni §trany:

l. Č eská republika *  Ministerstvo spravedlnosti
se sidlerr: r:  §š ehradski 16, 128 10 Praha 2
zastoupená Mgr., Ing. I va Gú nelová, MBA, r,edoucí  oddělení  inspekce. na zákiadě pověřer: í
ICa: OaOž 542q
bankovní  spojeni:  
č í slo ú č tu
(dále jen,,Ministerstvo")

a

2. MUDr. Michal Raszka, PhD.
datum narození :  

trvalé  bydliš tě:  Yendrl"ně 1307, 739 94 Vendryně
č í slo ť rč tu

Teieť on: +

§-mail :  

IČ : 87687020

{ Nereí  plátce DPH)

(dále jen,,Přcdní §ejí cí ")

dále společ ně označ eny jako,,smluvní  straný'nebo té ž jednotlivě jako,,smluvni §tra11a"

§mluvní  strany uiaví rají  ní ž e uvedené ho dne, měsice a roku tuto §mloul,rr o spolupráci (dále
jen ,,Smlauua"):  .

I .
ť tč et g předm§t smlouvy

1. ÚČ elem té to §mlouvy je ú prava a stanovení  podmí nek provedení  aktrralizace lektorskáho
manuálu na vzdělávací  kurz Motivač ní  rozhovory pro zaměstnance a pracovniky Vězeňské
služ by Č R a Probač ni a mediač ní  služ bn vč etně souvisejí cí ch č innosŮ-
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2. Předmětem

J.

4"

té to smlouvyje:

a" provedení  aktualizace lektorské ho manuálu na vzdělávaci kurz Motivač ni
rozhovory { dale jen "lektorský manuál") pro zarněstnance & pracovniky YězEňqké
sl,iž b,y Č e§ké ..repqbl* y (rlále jen ,,F§') a Probač ní  a mediač ní  služ b} , (dále jerr

, * P,l1§'1 vť ietně souvisej i ci ch odborných č inno stí , zejmé n a pro š ko lení  zamě slnanc ů

VS a PMS.

b. Aktualizace lektorské ho manuáiu bude provedena v souladu s podklady předaný,mi

Ministerstvem, PŤ ednáš ejí cí  potvrzuje. ž e se s podklady potřebrrými prc plnění
přednrětu tóto smlouvy seznámil.

c" Proš koleni zaměstnanců  a pracolrriků  V§ a PMS v souladu s akť ualizovanjm
l ektorskýr*  manuál em (dál e j  en "pro š kolení ").

d. Celkově bude proš koleno 40 osob, které  budou rozděleny do 2 skupin po 20
frekventarttech. Proš kotení  1 (kaž dé ) skupiny bude rozdělenc}  í } a 3 setkáni,

e. setkáni brrde rní t č asovclu dotaci 16 r"ýukowých hodin a budou vž dv rozdělena do
dvou po sobč jdoucí ch dnů  takto:

- 1. lyuč ovací  den s dotací  8 vjukovýchhodin
- 2, ,vyuč ovací  den s dotaci 8 vjukovýclt hodin
(dále jen ,,§etkání 'o nebo té ž  .,výuková jednotka"),

ť . Jedna výu,ková hoCina trvá 45 minut"

(dále jen ,předmět plněnř')

Přednáš ejí cí  se zavazuje prové st předmět plnění  zejmé na formou odbonré  č innosti, která
zahrnuje pří pravu, fvorbu a aktualizaci lektorské h< r manuálu na Motivač ní  rozhovor ve
spolupráci s os,latní rni přednáš ejí cí mi (lektory) dle pokynů  Ministerstva. Pi,ednáš ejicí  se
zavazuje prové st proš koleni fonnou lektorovárrí  vzdělávací ho kurzu Motivač ní
rozhovory dle podmí nek té to Smlouvy a podle potřeb a pož adavků  Ministerstva,
v souladu s ak* rální m znění m lektorské ho manuálu, kteď bude obsahovat osno\ t}  a

č asový harmonogram proš kolerrí , rozdělení  do obsahových bloků , metody proš kolení
(v: .uky), použ itó pracovní  materiály, pož adavky na literaturu apod., a Ministerstvo se
zavazuje za řádně poskytrruté  služ by skupinové  wýuky uhradit poskl,tovateli sjedrranou
odměnu.

Aktualizace lektorské ho manuálu bude provedena a předana v elektronické  podobě
Ministerstvu nejpozději da 30.6.2023" O pi,edání  a převzeti bude sepsán předávací  protokol.
Přednáš ejicí  je povinen zalrracovat připomí nky Ministerstva bez zbyteč né ho odkladu.

Proš koieni bude realizoviino dle projektu PDP 1 - §ysté m společ né lrtl vzdělávání , který je
financován z prCI$,amu Spravedlnost v rarrrci í inanč ní ho mechanismu Norské  fondy 2014-
2a21.

n.
Mí nto plnění
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1. MÍ stem k vypracovr{ ni aklualizace je sí d1o Přednáš ejí cí ho a sí dlo Ministerstva, qi,.ukové
jednotky proš k* lení  ne bndou konat v ů lomouci.

Prostory pro prezenč rrí  výuku zajiš ť uje Ministerstvo. Prostor pť § prezenč ní  výuku bude
odPovidat povaze výuky s potřebným technickým vybavenlm, vč etně kancelářsklrh poť eb
a dal§í ha relevantniho vybavenl.

ilL
0dměna n platební  podmí ntry

Ce,:ra za cďý předmět ptnění  dle teto §mlouvy tzn. za lTpra§oyání  aktuatizace lektorské ho
manuá]u a ProŠ kolení  40 osob rozdělených do Z skupin po 20 fiekventantech s tí m, ž s
vŠ echnY skupiny absolvnjí  po 3 setkání ch/výr* ových jednotkách vž dy s dotaci 16

. §* "qt!l{ i" vč etně odborné  č innosti dle č l. I . odst, 2 až 4té to š mtouv} ) č ini:  I23 ?40
§9t*  DPH (slor.y:  stgdvacetť it isí cdvěstěč tyřicet korun č eských). Prednrxejí cí  není  plátce
DPH.

Cenabude hrazena v následují cich splátkách:
1. splátka 61.620,- KČ  bez DPH bude uhrazena po akceptaci 1. č ásti aktualizace
lektorské ho marruáiu a proš kolení  20 osob
2. sPlátka Ó1.620,- Kč  bez DPH bude ubrazena po akceptaci 2. č : í §ti akfualizace
lektorské ho manuiálu a proš koleni 20 osob

Cena dle Č l. fiI . odst. 1. a 2. Smlouvy je nejvýš e pří pustná po celou dobu poslqytovánj
Plnění  dle té to smlouvy a zahmuje veš keré  nriklady riean# ejicí ho, kí eré  jsou spojené  s
rca7Í zaeí  Předměfu plnění  podle té to Smlouvy (zejmena stravné  a náHady ,ru iopru*
PřednláŠ ejí cí ho, na pří praw a adminiskaci spojenou s proš kolení m, odbornou č innosto
apod.).

Odměna za poskltrruté  služ by skupinové  Ýukv bude hrazena na základě faktur
vYstavených PřednáŠ ejicí m v souladu s č l. t ll. odst. 2 té to §mlouvy. Faktura na jednotlivou
sPlátku bude vYstavena po obouskanné m podpisu akceptač ní ho piotokolu pro jané  plnění .

Fakfura (ú č etní  doklad) musí  obsahovat:
a.NáleŽÍ tosti stanovené  v ustarrovení  § 11 zákona č . 56311991 Sb., o ú č etnictví , ve

zr§ní  pozděj š í ch předpisů ,

b, nálež itosti stanovené  v ustanovení  § 435 obč anské ho zákoniku,

§. ěí slo té to §mlouvy,

d" rriuev a Č Í slo projektu:  ,,PDP 1 - §ystem společ né ho vzdělávr{ ní .., č , §p *  pDpl
_ 00l,

e, informaPi CI  progremu v tomto zněni:  ,,Finarrcováno z pť ogramu §pravedlnost v
rámci finaněniho mechanismu Norské  ť ondy 2014-2011.*

1.

4.

5.
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6,

7.

8.

f, specifikaci faktrxované ho (řádně realizované ho) předmětrr plněni.

§platrrost faktur č iní  30 kalendrářní ch dnů  od jejich doruč sní  Ministerstvu, rs§p. kontaktni
osabě uvedené  v č 1. VL odst. 3. Smlouvy" V pří padě, ž e faktrna nebude mit odpoví dají ci
ft ilež it§§ti, je Ministerstvo oprávněno fakturu ve lhů tě splatností  wátit Přednaš ejí cimu.
Nová lhů ta s§í atnrsti poč í ru{  běž et anovu od okarnž ikr:  doruč er: í  opravené  č i doplněné

faktury Ministerstvu.

Ministeť stvo neposkytuje záIohy. Dnem ú hrady ceny fakturcvané  podle š l. ilL §mlouvy se

rozumí  den podrání  bankovniho pří kazu k ú hradě ť aktrrrované  č á§tky z ú č tu Ministerstva ve
prospěch ú č tu Přednaš ej icí ho.

V pfipadě prodlení  Ministerstva s ú hradou plateb dle č 1. ill. §mlouvy,, je Přednáš ejí ci

oprávněn pož adovat na Ministerstvu ú rok z prodleni z neuhrazené  dluž né  č ástky podle

konkré trú  fakí ury za kež dý den prodler: i ve ť §i stanovené  naří zsnim vlády
č . 351/2013 Sb., kttrým se stanoví  výš e uroků  z prodlení .

I v.
Práva a povinnosti smluvní cb strnn

Přednáš ejí cí  je povineir při poskytováni předmětu plnění  dle té to §mlouvy postupovat

s odbornou pé č í  a respektovat pokyny Ministerstva.

Ministerstvo se zavazuie poslrytovat Přednaš ejicí mu souč innost potřebnou k poslqitnutí
předmětu plnění  dle té to Smlouvy.

Ministerstvo se zavazuje poskl,tnout Přednaš ejí cimu pří stup ke vš em relevantní m
informacim, zajistit poť ebnou technickou a organizač ní  podporu.

Fřednaš ejí cí  se zavazuje přsdat Ministgrsť vu aktualizaci lektorské ho manuálu a dalš í

ť stupy předmětu plněni nejpozději ve lhů tách stanovených touto §mlouvou kjejich
akceptaci, a to v podobě a konkré tdm ť ormátu, jak je specifikováno touto §mlouvou.
Předáni aktualizace lektorské ho manuiálu č i j iné ho qýstupu předmětu plnění  k akceptaci
potwdí  } ví inisterstvo na předávací m protokalu, Předávací  protokol musí  obsahovat označ ení
obou smluvnich stran vč etrrě uvederť  zú č astněných odpovědných osob (pracovní ků ) obou
smlur,rrieh stran, označ ení  mista předráni, dattrm a podpisy.

V pří padě, ž e aktualizace lektorskďro manui{ lu (pť í padně její  č ás$ č i j iný ť stup předmětu
plnění  splňuje pož adavky stanovené  touto §mlouvot] , podepí š í  kontaktrrí  osoby dle č 1" VI .
odst. 3 tóto §mlouvy akceptač ni protokol. Akceptace jednotlivých č ástí  předmětu plnění  dle
č l, m. odst. 2 té to §mlouvy bude provedena vž dy po skonč eni dané ho plnění  před

vystavení m ť aktury za totn plnění , a to oboustranným podpisem akceptač ní ho prctokolu.

V pří padě prodlení  Přednaš ejiciho s předaní m akfualizacs lekí orské ho manuálu ve lhů tě

stanovené  v č l, I . odst" 4 té to §mlouvy má Ministerstvo právo pož adovat na Předrráš ejicim

smluvní  pokutu ve výš i 2ů CI0,- Kč  za kaž dý i jen započ a{ ý den prodlení .

Ministerstvo je oprávněno lyuž í t výstupy Přednáš ejí cí ho podle té to §mlouvy, vč etně ú prav
lektorské ho manuálu ke vš em ú č elů m" Ministerstvo je oprávněno §rto výstupy měnit,

i.

?.

4,

5"

6.

7.
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upravovat Č i doplňovat. Ministerstvo je oprávněno zasahovat do jednotlivýc"h výstupů  a
dalš í ch předaných materiálů  dle té to §mlouvy,, roanrnož ovat a rozš iřovat je č i spojovat je s
j inými dokumenty" Ministerstvo je oprávněno výsfupy Přednáš ejí cí ho sdělovat veřejnosti
cestou t iskovou, elektrorrickou nebo prosť ednictví m sí tě, vč etně dálkové ho pří strrpu, a tcl

zč ásti, samostahě, ve spojení  nebo v souboru s j inými dí ly.

8. V pfipadě zrr,rš eni terminu výukové  jednotky ze strany Přednáš ejí cí ho je nutné  daný terrní n
nahradit novjtn, tedy nají t vhodný termí n ve spolupraci s kontaktní  osobou Ministerstva a
qýukovou jednotku zrealizovat. O nemo* rosti uskuteč nit proš kolení  v rámci výukové
jednotky neba její  č risti je Přednáš ejicí  povinen inť ormovat kontakbť  osobu Ministerstva
uvedenou v č l. VI . odst. 3, §mlouvy boz zbyteč nóho odkladu poté , co se o skuteč nostech'
brání cí ch uskuteč nění  qýukové  jednotky nebo její  č ásti dorvěděl, nejpozději do
násladrrjí cí ho pracovniho dne.

9. §mluvní  stany se zavazují  vájemně spolupracovat a poslqrtovat si souč innost a veš keré
informace potřebné  pra řádné  plněni svých závazků . §mluvní  strany jsou povinny

. informovat druhgu smluvni stranu o veš keqich skutďnostech, které  jsou nebo mohou být
dů lež ité  pro řádné  plnění  té to §mlouvy.

v.
Mlč enlivost

§mlurmi §tť esy prohlaš ují , ž e vš echny inť ormace, kí eré  se při plněni předmětu §mlouvy
dozví , jsou dů věrn*  povahy.

Přednáš ejí cí  se zavazuje zachovávat o dů věrných informací ch mlč enlivost a dů věrné
inť armace pouávat pouze k plnění  předmětrr §mlouvy. Povinnost zacbovávat mlč enlivost
znamerrá zejmé na pcvinnost zdrž et se jaké hokoliv jednánl, kter,ým by dů věrné  informace
byly sděleny nebo zpří stupněny třetí  osobě nebo by byly využ ity v ť ozpoí u sjejich ú č elern
pro vlastni poť eby nebo pro potfuby ť etí  osoby, pří padně by bylo umož něno třetí  osobě
jaké koliv využ iť  těchto dů vč rných informací .

Budou-li ú daje, ke kterým Přednáš ejí cí  zí ská v souvislosti s plnění m dle té to §miouvy
pří stup, mí t povahu osobní ch ú dajů , kterými se rocumí  osobní  ú daje dle zákona
č . 110/2019 Sb., o zpracoviini osobní ch ú dajů  { dáte jen ,,Zálran"), re§p. ve smyslu naří zení
§wcpské ho pbrlamentu a Rady (EU) 2016/6?9 c ochraně fyzických osob v souvislosti se
xpracoviánim osobnich ú dajů  a o volrré m pohybu těchto ú dajů  a o rruš ení  směrnice 9514ó/E§
(obecné  naří zení  o ochraně osobní ch ů dajů ) (§DPR) { dále jen ,,Aí ařirenf') vč etrrě zvláš tní ch
kategorií  osobnich ú dajů  ve smysl.u č lánku 9 Naří zeni a rozsudků  ve smyslu č lanku 10
Naří zení  { dale jen ,,Osabruí  uďaje* } ,je Přadnáš ejí ci povinen přijmaut veš kerá opatření  k
tomu, aby nernohlo dojí t k neoprár,něné mu nebo na} rodilé mu přistupu k těmto Osobnim
ú dajů m, jejich zrněně, znič ení  č i ztrátě, neoprávněným přenosů m č i j iné mu zneuátí , a
zajistit nakládaní  s CIsobnimi ú daji v souladu s touto Smlouvou, Zákonem a Naří zenim.

§mluvni strany jsou opáurěny předat dů věrné  informace ť etí  osobě v pří padě, kdy j im tato
povinnost vyplývá ze zákona nebo j iné ho prárrní ho předpisu nebo z pravomocné ho
rozhodnutí  soudu. Smluvrd strany se zavazují  v takové m připadě spolupracovat a uč init
vš echna mofuá opať ení  nutná k ochraně ájmů  dnrhé  smlurmí  sknny.

l.

2.

3.
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5. Fřednáš ejí cí  je povinen přijmout opaďení  k oohraně dů věmých informací . Pnvinnost

zachovat mlč enlivclst má Přednáš ejí cí  i po skonč ení  tohoto smluvniho vztahu.

vI .
Trvání  a ukonč ení  smlouly

1 , Tato smlouva se uzavirá na dobu nejpozději do 3 1 , č ervence 2023,

2. Kromě skuteč nosti uveóených vč l. V. odst. 1. §mlouvy lze §mlouvu ukonč it pí semnou

dohodau smluvní ch stan, odstoupení m od smlouvy nebo pí semnou.rr,ýpovědi,

3. §mluvní  strany jsou oprávněny vypovědět smlouvu bez udání  dů vodu pisemnou vfpovč dí .
Yýpovědní  doba č iní  14 dnů  a poč iná běž et doruč ení m výpovědi dť uhé  smluvní  strarrě.

4. Odstoupit od §mlouvy mů ž e kterákoli ze smluvní ch stran v pří padě, ž e nebude dnrhá

smluvní  sfana podstatným 4pů sobem plnit povinnosti stanov§né  touto §mlouvou, a ani přes

pí semné  upozorněrrí  druhé  strany nesjedná ve 1hů tě j i poskl,tnuté  nápravu.

5. Za d* n odstoupení  od té to Smlouvy se považ uje den, kdy bylo pí sernné  onrámeni o

odstoupení  oprávněné  smlu"rmí  §trany doruč eno druhó smluvní  straně.

6. §mluvní  strany mohou tuto §mlouvu ukonč it pí sernnou dohodou. V té to dohodě bude

sjednan způ sob vypořádaní  vzájemných nriroků .

vI I .
Ostatni ujednání

1. Tato §mlouva se Hdí  právrrí m řádem Č eské  republi§. Nestanoví -li některy právni předpis
j inak, trudou veš keró spory mezi smluvní mi stranami vmikló z té to Smlouvy nebo v

souvislcrsti s ni řeš eny pierl věcně a mí stně př,í sluš nýrrr soudem Č eské  repulrliky.

?. Přcdnaš ejí cí  jc podle § 2 pí sm. e) zákona č . 3?012001 §b,, o tinanč ní  kontrole ve veřejné

správě a o změnř některých zákonů  (zákon o finanč ní  krrntrole), ve zněni pozděiš ich

pi,edpisů , osobou povinnou spolupů sobit při výkonu í inanč ni kcrntroly prováděné  v
souvislosti s ú hradrru zbož í  nebo služ eb z veřejných wýdajů ,

3. Pro komunikaci s )} řednáš ejicí m je stanovena tato kontaktni osoba Ministsl,stva:

Kontaktní  osoba: Ing. Jan Ryclretský, tel.:  

YIn.
závěreč ná ustanovení

1. Yeš keré  zrněny a doplňky té to §mlouvy musí  být uč iněny pí semně ve formě č í slované ho

dodatku k té to §mlnuvě, podepsané ho k tomu oprávněnými zástupci obou smluvnich stran,
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2.

7.

8.

Á
+ .

i

6,

§mluvni §tť any se zavaraji řeš it veš keré  spory které  mezi nimi mohou vzrriknout
v souvislosti s provádění m nebo výkladem té to Smlouvy vzájemným jednánirn a dohodou
smluvní c} r strarr. Pokrrd se nepodaří  vyřeš it předmětrý spor, bude takový spor př,edlož en
jednou ze smluvní ch stran r;č cně a mí stně pří sluš né mu soudu.

§mlurrrri skany prahlaš ují , ž e tato §mlouva obsa} ruje veš ker,ý pť dev j* j ich shodnó r,rile a
mimo ni neexisfuj i ž * dM ujednání  v j iné  než  pí semné  formě, která by j i doplňoval4 mč nila
nebo rno} ria mí t význam pň její m výkladrr a ž e se tedy ádná ze smluvní ch stran nespolé há
na prohláš ení  druhé  smlurryď strany, které  není  uvedeno v té to §mlouvě, její ch pří lohách č i
dodatcí ch. Tí m není  dotč en význam kamunikac§ stť aR, vč etně pokynu Ministerstva.

§mlouva je vyhotovena ve třech výtiscí ch s platností  originálu, z nichž  Ministerstvo obdrž i
po dvou vyhotovenich a Přednaš ejí ci obdrž í  po jednom lyhotovení .

Thto §mlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smlurmí mi stranami a ú č innosti dnem
uveřejnění  v regisku smluv. Uveřejnění  v registru smluv zajisť  Ministerstvo.

§tane-li se některé  u§tanovení  té to Smlouvy neplatrrýrrq zdánlivjrn č i neú č inným, nemá tato

skutsč nost vliv na ostabť  ustanovení  té to Smlouvy,, která zustiivají  plahrá a ú č inná, §miuvni
strany se v tomto pří padě zavazl: jt pí semnou dohodou nahradit ustanovení , které  bylo
sh]edáno neplatnýn, zdánlivým č i neú č innýrrr novjm ustnnovení m, kteró po obsahové
skánce nejlé pe odpoví dá zamýš lené mrr ú č elu pů vodní ho ustanovení . Do té  doby platí
odpovidajicí  ú prava obecně závantýchprármí ch předpisů  Č eské  republiky.

$skytnnu-li se události, kt§ré  je,dné  nebo oběma smluvní m stranr{ m č { á§teč ně nebo ú plně
znemož ní  plnění  jejich povinností  podle té to §miouvy,, jsou strany povinny se o tomto bez
zbyteč né ho odkladu informovat a spoieč ně podniknout kroky k jejich překonr{ ní .

§mluvní  skany prohlaš uji, ž e Smlouva byla sjednana na základě jejich pravé , vááré  a
svobodné  vů le, ž e sijejí  obsah přeč etiy, bezrrýhradně s ní m souhlasí , považ ují jej za zcela
urč iqý a srozumitelný, což  ní ž e stvrzuji svými vlastnoruč ní mi podpisy.

V Praze dne:

Za Minist

Mgr.lng
Vedoucí

./ é ,.: ť / ,.t c 2 2

MUDr. Michal Raszka, PhD.


