
Rámcová smlouva
2017/0885/OPS.DVZ č. 73/3224/2017

Městská část Praha 8
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 48
zastoupená: Radomírem Nepilem, zástupcem starosty
1C:
DIČ:
bankovní spojení:

00063797 
CZ00063797 
Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 27-2000881329/0800
(dále jen „zákazník“)

a

Zdravotníci s.r.o.
se sídlem: 
zastoupená:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Na hlínách 1786/16, Praha 8 - Kobylisy, PSČ 182 00 
Josefem Odehnalem, DiS., jednatelem
04344529
CZ04344529

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 246068

(dále jen „poskytovatel^)

(společně dále jen „smluvní stranyu)

uzavírají níže uvedeného data podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu:

Článek 1 - Předmět a rozsah plnění
1.1. Tato smlouva je uzavírána na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

„Zdravotnické kurzy pro mateřské a základní školy MČ Praha 8 a pro obyvatele MČ 
Praha 8“.

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele zajistit pro zákazníka realizaci 
vzdělávacích aktivit pro mateřské a základní školy, zřízené zákazníkem, a pro obyvatele 
městské části Praha 8. Vzdělávací aktivity budou spočívat v interaktivních kurzech 
první pomoci pro žáky základních škol v rozsahu 2 hodin, programy první pomoci pro 
děti mateřských škol v rozsahu 1,5 hodiny, kurzy první pomoci pro veřejnost v rozsahu 
4 hodin a zdravotní kurzy/workshopy v rozsahu 2 hodin (dále jen ,,kurzy“).

1.3. Součástí kurzů je komplexní zajištění pomůcek, materiálu, dopravy a pronájmu 
sanitního vozu.

1.4. Smluvní strany se dohodly, že zákazník sdělí poskytovateli minimálně 14 kalendářních 
dní před konáním kurzu termín a místo konání kurzu, specifikaci kurzu, příp. další 
potřebné údaje, a to prostřednictvím e-mailu kontaktní osobě uvedené v odst. 7.11 této 
smlouvy.
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1.5. Poskytovatel je v rámci svého každého individuálního plnění závazku povinen 
kompletně a ve stanovené lhůtě splnit objednávku zákazníka.

Článek 2 - Práva a povinnosti smluvních stran
2.1. Poskytovatel je povinen při realizaci předmětu této smlouvy povinen postupovat 

bez zbytečného prodlení při zachování lhůt sjednaných dle této smlouvy.
2.2. Poskytovatel je povinen při realizaci předmětu této smlouvy postupovat podle pokynů 

zákazníka. Poskytovatel je povinen při výkonu své činnosti písemně upozornit 
zákazníka na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít pro zákazníka za 
následek vznik škody. V případě, že zákazník i přes upozornění poskytovatele na 
splnění pokynů trvá, neodpovídá poskytovatel za škodu takto vzniklou.

2.3. Poskytovatel je oprávněn při zajišťování kurzů ve prospěch zákazníka použít třetích 
osob. Náklady takto vzniklé nese poskytovatel. Za jednání těchto osob odpovídá 
poskytovatel v plném rozsahu tak, jako by je vykonal sám.

2.4. Poskytovatel se zavazuje uchovat v tajnosti veškeré informace, okolnosti a údaje, které 
se dozvěděl v souvislosti a při plnění předmětu této smlouvy pro zákazníka, ledaže se 
tyto informace, okolnosti a údaje stanou obecně známými jinak než prostřednictvím 
zákazníka. Tento závazek zůstává v platnosti i po ukončení této smlouvy.

V

článek 3 - Cena předmětu plnění

3.1. Cena kurzů bude stanovena na základě jednotlivé objednávky dle odst. 1.4. této 
smlouvy a v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy - Ceník kurzů.

3.2. K cenám uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy bude připočtena DPH dle sazby platné 
ke dni vzniku zdanitelného plnění.

3.3. Ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy obsahují veškeré náklady poskytovatele nutné 
k řádnému zajištění kurzů, tj. zahrnují veškeré činnosti, vlivy, rizika, dodávky a 
související výkony nutné k naplnění účelu a cíle této smlouvy.

Článek 4 - Doba a místo plnění

4.1. Poskytovatel se zavazuje uspořádat kurz na základě objednávky dle odst. 1.4. této 
smlouvy na místě a v termínu uvedených v této objednávce.

4.2 Další činnosti dle této smlouvy je poskytovatel povinen plnit dle pokynů zákazníka a ve 
lhůtách jím stanovených.

4.3. Místem plnční předmětu této smlouvy je území městské části Praha 8.

Článek 5 - Platební podmínky
r

5.1. Úhrada za plnění předmětu této smlouvy bude realizována formou měsíčních daňových 
dokladů (faktur). Poskytovatel je povinen vystavit daňový doklad (fakturu) vždy 
k poslednímu dni daného kalendářního měsíce, ve kterém se konal minimálně jeden 
kurz, přičemž dnem zdanitelného plnění je poslední pracovní den příslušného 
kalendářního měsíce. Povinnou přílohou každého daňového dokladu (faktury) je soupis 
kurzů, které byly v daném kalendářním měsíci uspořádány. Soupis těchto kurzů musí 
být písemně odsouhlasen kontaktní osobou objednatele.
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5.2. Daňový doklad (faktura) musí obsahoval veškeré náležitosti daňového dokladu podle 
platných obecně závazných právních předpisů a také náležitosti uvedené v této smlouvě.

5.3. Pro splatnost faktury se stanovuje lhůta 21 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení 
zákazníkovi. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu zákazníka.

5.4. Zákazník je oprávněn vrátit poskytovateli před dnem splatnosti fakturu, která nemá 
náležitosti dle této smlouvy, případně má jiné vady, s uvedením důvodu vrácení. 
Poskytovatel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. 
Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu 
ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.

5.5. Pohledávky zákazníka vůči poskytovateli související s touto smlouvou mohou být 
vypořádány jako odpočet z ceny předmětu této smlouvy, tj. formou započtení 
pohledávky. Možnost zápočtu pohledávky zákazníka smluvní strany v rámci této 
smlouvy výslovně sjednávají.

Článek 6 - Náhrada škody a smluvní pokuta

6.1. V případě, že zákazníkovi vznikne vůči poskytovateli z této smlouvy nebo v její 
souvislosti nárok na náhradu škody, je poskytovatel povinen veškerou škodu 
zákazníkovi nahradit.

6.2. V případě nekonání kurzu z důvodu na straně poskytovatele je poskytovatel povinen 
uhradit zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

6.3. Za každé jednotlivé porušení povinnosti podle této smlouvy se poskytovatel zavazuje 
uhradit zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč.

6.4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok zákazníka na náhradu škody.
6.5. Zákazník je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení náhrady škody nebo 

smluvní pokuty proti nároku poskytovatele na zaplacení ceny za kurz.
6.6 Poskytovatel není oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své pohledávky 

vůči zákazníkovi proti své pohledávce vyplývající z této smlouvy.

Článek 7 - Závěrečná ujednání

7.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a od 1. 1. 2018 do okamžiku poskytnutí 
finančního plnění zákazníkem poskytovateli v celkové výši 1.980.000 Kč bez DPH.

7.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7.3. Tuto smlouvu je možné ukončit dohodou nebo písemnou výpovědí zákazníka i 

poskytovatele bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí dva měsíce a počíná běžet 
prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé 
smluvní straně.

7.4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

7.5. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

7.6. Poskytovatel odpovídá zákazníkovi za škody jím způsobené při plnění předmětu této 
smlouvy, ledaže prokáže, že tyto škody byly způsobeny okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost.
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7.7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zákazník obdrží dvě 
vyhotovení a poskytovatel jedno.

7.8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7.9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7.10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, zajistí zákazník.

7.11. Kontaktní osoby ve věcech realizace této smlouvy:

Za zákazníka:
Pavlína Plchová, tel.: 222 805 638, e-mail: pavlina.plchova@praha8.cz 

Za poskytovatele:
Josef Odehnal, DiS. tel.: e-mail: info@prvnipomocskoleni.cz

7.12. Nedílnou součást této smlouvy tvoří tato příloha:
Příloha č. 1 - Ceník kurzů

V Praze dne

Na Hlináq 
.. .IC.Q43M

Zdravot
Josef Ode

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona ě. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 20. 12. 2017 č. Usn RMC 0812/2017

Správce rozp
Iveta Kočo
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Hodnotící tabulka - Zdravotnické kurzy pro mateřské a základní školy
MČ Praha 8 a pro obyvatele MČ Praha 8

Název služby cena bez DPH cena s DPH

ZŠ - 2 hod. interaktivní kurz první pomoci/cena za 1
žáka 99,00 119,79
MŠ -1,5 hod. program první pomoci/cena za 1 dítě

91,00 110,11
Kurz pro veřejnost - 4 hod. kurz pro obyvatele MČ

Praha 8/cena za 1 kurz 7438,00 8999,98
Zdravotní semináře pro seniory - 2 hod. kurz/ cena 
za 1 seminář 5702,00 6899,42
Cena celkem v Kč 13330,00 16129,30


