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Smlouva o poskytnutí služeb 
 

dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: 
 
1. Poskytovatel:  Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace  
     Sídlo:   Zemědělská 619/2 Ivančice 664 91  
     Zastoupen:   Mgr. Jana Heřmanová, ředitelka  
    IČ:     44946902   
     DIČ:    CZ 44946902  

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:   934911/0100  

     Kontaktní osoba:    
     Tel:      
 e-mail:     
(dále jen „Poskytovatel“ – na straně jedné) 

 
 
2.  Objednatel:   Národní pedagogický institut České republiky  
     (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)    

Sídlo:    Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1 
     Zastoupen:   Mgr. Ivem Jupou, ředitelem   
     IČ:     45768455 

DIČ:    CZ45768455 
Bankovní spojení:  ČNB 
Číslo účtu:   79530011/0710 

     Kontaktní osoba:     
     telefon:     

e-mail:      
(dále jen „Objednatel“ – na straně druhé)  

 
 Společně také „Smluvní strany“ 
 

uzavírají na základě výsledku poptávkového řízení vedeného objednatelem jako 
zadavatelem níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí služeb (dále 
jen „Smlouva“) pro účastníky vzdělávací akce „Studia pro ředitele škol a školských 
zařízení" pro SVČ a DDM“. 
 

„Zajištění ubytování, stravování a pronájmy prostor pro účastníky "Studium 
pro ředitele škol a školských zařízení" pro SVČ a DDM“  

;; 

I. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

1. Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek týkajících se zajištění ubytování a 
stravování pro účastníky vzdělávací akce „Studia pro ředitele škol a školských zařízení" 
pro SVČ a DDM (dále jen „vzdělávací akce“) v termínech, rozsahu a v souladu 
s požadavky Objednatele uvedenými v čl. II. této Smlouvy. 
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II. 

ROZSAH A CENA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 
 

1. Poskytovatel se zavazuje zajistit ubytování, stravování a pronájmu učeben v termínu                            
18. - 23. března 2023 za těchto podmínek: 
 

- V termínu 18 – 20. 03. 2023  
- Ubytování a stravování pro 17 osob v jedno – vícelůžkových pokojích 
- pronájem jedné místnosti (s dataprojektorem a připojením na internet). 
- Stravování ve formě: snídaně - koffeebreak - oběd - koffeebreak - večeře  
- Stravování začíná obědem 18. 03. 2023 a končí snídaní 20. 03. 2023.  

 
- V termínu 20 – 23. 03. 2023 

- Ubytování a stravování pro 47 osob v jedno – vícelůžkových pokojích 
- pronájem tří místností (s dataprojektorem a připojením na internet).  
- Stravování ve formě: snídaně - koffeebreak - oběd - koffeebreak - večeře  
- Stravování začíná obědem 20. 03. 2023 a končí obědem 23.02.2023.  

 
Veškeré výše uvedené služby budou poskytnuty ve Středisku volného času Ivančice, na 
adrese Zemědělská 619/2 Ivančice 664 91  
 

 

2. Celková cena za poskytnuté služby činí celkem 294 800,00 Kč včetně DPH (slovy: 
dvě stě devadesát čtyři tisíc osm set korun českých) 
 

3. Cena za poskytnuté služby, uvedená v článku II, odstavci 2 této Smlouvy je sjednána 
jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady, zajišťující řádné plnění předmětu 
Smlouvy, včetně veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními 
požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně 
uvedena v této Smlouvě pro poskytování služby, ale o kterých poskytovatel vzhledem 
ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět 
měl a mohl. Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů 
týkajících se DPH. 

 
III. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

1. Objednatel je povinen zaplatit Poskytovateli za poskytnuté služby cenu, uvedenou 
v článku II. této Smlouvy, a to v rozsahu skutečně poskytovaných služeb skutečného 
počtu osob dle prezenční listiny, na základě požadavků uvedených v článku II. této 
smlouvy. Uvedený rozpis bude potvrzený Objednatelem.  
 

2. Součástí faktury bude i jmenný seznam ubytovaných formou sjetiny od ubytovacího 
zařízení odsouhlasený Objednatelem. 
 

3. Konečná faktura za všechny čerpané služby bude Objednateli vystavena do 5-ti 
pracovních dnů od ukončení vzdělávací akce a doručena na adresu  
 

4. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.  
 

5. Zaplacením sjednané ceny se rozumí odepsání částky z účtu Objednatele a její 
směrování na účet Poskytovatele. 
 

6. V případě, že vystavená faktura za čerpané služby bude obsahovat neúplné, nebo 
nepravdivé informace, případně nebude obsahovat zákonné náležitosti, je Objednatel 



NPICR-228/2023/11-2 

3 
 

oprávněn ji do konce splatnosti vrátit Poskytovateli.  Poskytovatel ji opraví nebo vyhotoví 
novou. V takovém případě běží Objednateli nová lhůta splatnosti.   

 
IV. 

PRÁVA POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
 

1. Poskytovatel se zavazuje při poskytování služeb postupovat s veškerou odbornou péčí 
a dodržovat všechny právní předpisy vztahující se k poskytované službě. V případě jejich 
porušení vzniká Objednateli nárok na náhradu škody způsobené porušením těchto 
povinností.  
 

2. Poskytovatel se zavazuje provádět poskytované služby dle čl. II Smlouvy řádně, ve 
smluveném objemu, termínu a ve sjednané kvalitě, a dbát oprávněných zájmů 
Objednatele a tyto zájmy chránit. 
 

3. Poskytovatel umožní Objednateli provést kdykoli kontrolu poskytovaného plnění dle 
požadavku Objednatele. 
 

4. Poskytovatel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o nových skutečnostech, 
které souvisejí s výkonem sjednaného plnění. 
 

5. Poskytovatel bude v průběhu realizace s Objednatelem spolupracovat. 
 

6. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost nutnou k zajištění 
řádného poskytování služeb a zejména mu pro tuto činnost včas předat veškeré 
potřebné informace a materiály, o které Poskytovatel Objednatele požádá. 
 

7. Objednatel si vyhrazuje právo bez uplatnění sankce upřesnit, tedy i snížit, počet 
účastníků vzdělávací akce formou objednávky e-mailem nejpozději 3 pracovní dny před 
konáním vzdělávací akce. 
 

8. Objednatel se zavazuje Poskytovateli zaslat před nástupem jmenný seznam účastníků 
akce.  
 

9. Objednatel se zavazuje dodržet platební podmínky dle čl. III Smlouvy. 
 

10. Objednatel odpovídá za ztráty a poškození inventáře a zařízení ubytovacích prostor 
způsobené účastníky a zavazuje se k jejich finanční náhradě. 
 

11. Smluvní strany se dohodly, že místem plnění dle této Smlouvy, tj. místem realizace 
vzdělávací akce je lokalita uvedená v čl. II. odst. 1. Objednatel i Poskytovatel jsou 
oprávněni změnit místo konání vzdělávací akce v případě, že nastanou okolnosti, které 
nemohla žádná ze Smluvních stran při uzavření této Smlouvy předpokládat (živelná 
pohroma, uzavření nebo rekonstrukce daného objektu, pokles standardu apod.), 
přičemž nesmí dojít ke změně cenových podmínek. Změna takových prostor bude 
možná po předchozí dohodě mezi oběma Smluvními stranami. V případě změny místa 
konání na straně Poskytovatele je Poskytovatel povinen oznámit tuto skutečnost 
Objednateli nejpozději sedm pracovních dnů přede dnem konání vzdělávací akce. 
 

12. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, pokud nebude možné vzdělávací akci 
specifikovanou v této Smlouvě uskutečnit v termínu a na místě stanoveném v této 
Smlouvě z důvodů plynoucích z opatření vydaných Vládou České republiky podle 
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, v účinném 
znění, nebo opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví České republiky nebo 
krajskou hygienickou stanicí podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění, případně jiných obdobných 
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opatření přijatých za účelem předcházení infekčního onemocnění, dohodnou se Smluvní 
strany na náhradním termínu a místě konání vzdělávací akce 

 
VI. 

SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 
 

1. V případě, že Poskytovatel poruší svou povinnost plnit tuto Smlouvu řádně či poruší 
jakoukoliv jinou povinnost stanovenou mu touto Smlouvou, je Poskytovatel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé 
takové jednotlivé porušení povinnosti.  

2. Nárokem na uhrazení smluvní pokuty podle této Smlouvy nejsou jakkoli dotčeny případné 
nároky na náhradu újmy v plné výši, přičemž aplikace ust. § 2050 Občanského zákoníku se 
výslovně vylučuje. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od doručení písemné výzvy k její 
úhradě Poskytovateli. 
 

VII. 
PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy odpovědnými zástupci obou 
Smluvních stran. Účinnosti nabývá okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv. 

 

3. Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem. 
 

4. Poskytovatel odpovídá za to, že jeho poddodavatel nebude za žádných okolností osoba 
se sídlem ve státě nebo osoba právně nebo fakticky kontrolovaná či financovaná státem, 
vůči němuž uplatňuje mezinárodní sankce OSN, EU nebo ČR, nebo který se podílí na 
krizovém stavu na straně objednatele a jedná proti zájmům ČR nebo NATO. Pakliže takové 
okolnosti nastanou dodatečně po uzavření smlouvy, poskytovatel okamžitě obstará 
výměnu takového poddodavatele a oznámí to objednateli. Porušení povinnosti 
poskytovatele dle tohoto odst. smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoli sankcí od této Smlouvy zejména v 
případech, že: 
- nebude Poskytovatelem dodána i část předmětu Smlouvy v dohodnutém termínu,  
- nebude Poskytovatelem dodána i část předmětu Smlouvy ve smluvené kvalitě, 
- postupuje-li Poskytovatel při provádění předmětu Smlouvy v rozporu s ujednáními této 

Smlouvy, s pokyny oprávněného zástupce Objednatele nebo s právními předpisy a 
jinými normami vztahujícími se k předmětu plnění, 

- v případě, že Poskytovatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek poptávkového řízení, 

- vzdělávací akci specifikovanou v této Smlouvě nebude možné uskutečnit v termínu a na 
místě stanoveném v této smlouvě z důvodů plynoucích z opatření vydaných Vládou 
České republiky podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů, v účinném znění, nebo opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví České 
republiky nebo krajskou hygienickou stanicí podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění, případně 
jiných obdobných opatření přijatých za účelem předcházení infekčního onemocnění. 
Rozhodne-li se Objednatel odstoupit od této Smlouvy v souladu s předchozí větou tohoto 
ustanovení, čl. IV. odst. 12. této Smlouvy se nepoužije. 

 

4. Skončením účinnosti Smlouvy zanikají všechny závazky Smluvních stran ze Smlouvy. 
Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení 
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smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před 
skončením účinnosti Smlouvy, a ty závazky Smluvních stran, které podle Smlouvy nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. 
 
 

VII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
 

1. Právní vztahy vzniklé na základě této Smlouvy, a to i ty které nejsou ve Smlouvě upraveny, 
se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatními 
právními předpisy vztahujícími se k předmětu této Smlouvy. 

 

2. Poskytovatel bere na vědomí skutečnost, že Objednatel realizuje předmět Smlouvy v 
souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek, které kromě důrazu na 
čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti 
zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. 

 

3. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne nabytí její účinnosti do 23. 03. 2023.   
 

4. Tato Smlouva je podepsána elektronicky, každá ze stran obdrží totožné elektronické znění 
dohody s elektronickými podpisy obou smluvních stran. 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že v případě, že nastane situace nouzového stavu vyhlášená 
ústředním orgánem státní správy, případně dojde-li k situaci, že bude karanténa vyhlášená 
v původním místě konání akce, Smluvní strany si po vzájemné dohodě stanoví náhradní 
termín i místo konání vzdělávací akce. Ostatní smluvní ustanovení zůstávají nedotčena. 
 

 
 
Za Objednatele      Za Poskytovatele 
 
V Praze, dne 17.3.2023       V Ivančicích, dne 18.3.2023 
 
 
 
 
 
 
...................................      ................................... 
       Mgr. Ivo Jupa       Mgr. Jana Heřmanová,  
          ředitel                                                                                               ředitelka 
 
 




