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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB 

uzavřená dle § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi následujícími smluvními stranami 

 

Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace  

se sídlem:  nám. Míru 212/2, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec  

IČ:  71294988 

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 1015  

zastoupena:  Mgr. Bc. Pavlínou Kubrovou, ředitelkou 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a. s.  

číslo účtu:  6053162/0800 

kontaktní osoba:    Pavlína Kubrová 
tel.: +420 778 761 209 
email: kubrova.pavlina@zsnamestimiru.cz 
 
(dále jen „objednatel“) 

a 

Agentura Amos s.r.o.  

se sídlem: Dr. Milady Horákové 447/60, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec 

IČO:  06304001 

DIČ: CZ06304001 

zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40049 

zastoupena: RNDr. Robertem Gambou, jednatelem 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:  4860777379/0800 

kontaktní osoba: Michaela Gambová 
tel.: +420 723 904 599 
email: mgambova@agentruaamos.cz 
  

(dále jen „poskytovatel“) 

 

(dále společně jako „smluvní strany“) 

Shora uveden smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření následující  

smlouvy o poskytování služeb 
(dále jen „smlouva“) 
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Čl. I 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků dohody mezi poskytovatelem a objednatelem. 

2. Objednatel je nositelem projektu s názvem „Vzděláváme se společně“, reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006442 (dále jako „projekt“), který je financován z Operačního programu 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), oblast podpory „Zlepšení kvality vzdělávání a 
výsledků žáků v klíčových kompetencích“, Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP, 
prioritní osa 02.3 „Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání“. 

Čl. II 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

3. Poskytovatel se touto smlouvou objednateli zavazuje dodat služby – realizace vzdělávacích kurzů v rámci 
projektu, který je financován z Operačního programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

 

Čl. III 

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Poskytovatel se zavazuje řádně provést služby uvedené v čl. II. smlouvy v termínu uvedeném v čl. IV. této 
smlouvy. Poskytovatel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny úkony související s dodáním 
služeb dle této smlouvy, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak. 

2. Objednatel se zavazuje za řádně provedené služby dle čl. II. této smlouvy zaplatit sjednanou cenu dle čl. 
V.  

3. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné 
dodání služeb a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné a včasné dodání služeb. 

4. Poskytovatel je povinen objednatele neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které mohou 
ohrozit řádné a včasné provedení služeb. Objednatel je povinen informovat poskytovatele o všech 
skutečnostech rozhodných pro řádné a včasné dodání služeb. 

5. Poskytovatel je povinen dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. 

6. Poskytovatel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož 
prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 
danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty) nejméně však do roku 2025. 

7. Poskytovatel se zavazuje, že danou smlouvu umístí do registru smluv. 
 

Čl. IV 
ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ 

 

1. Služby dle této smlouvy budou poskytovatelem realizovány v termínech a na místech předem 
dohodnutých s koordinátorem vzdělávání DVPP poskytovatele, a to v červnu 2018 dle termínových 
možností objednatele.  
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2. Objednatel není povinen uhradit smluvní cenu za služby, pokud nejsou provedeny řádně v souladu 
s touto smlouvou.  

 

Čl. V 
Cena plnění, platební podmínky 

 

1. Celková a nejvýše přípustná cena služeb v rozsahu a v kvalitě dle této smlouvy byla stanovena dohodou 
účastníků smlouvy dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění na 71 400 Kč včetně DPH (slovy: 
sedmadesátjedentisícčtyřistakorun). 

 

Rozpis ceny 

Popis Množství Jednotková  
cena 

Cena 

Matematická gramotnost na ZŠ   
 

5 2 800.00 Kč 14 000.00 Kč 

Čtenářská gramotnost na ZŠ  
 

5 2 800.00 Kč  14 000.00 Kč 

Práce pedagogického sboru ZŠ s heterogenní 
skupinou žáků 

17 1 400.00 Kč 23 800.00 Kč  

Inkluze ve školské praxi - Jak na evaluaci žáků s SVP  
 

7 2 800.00 Kč   19 600.00 Kč 

    

  Celkem 71 400.00 Kč 

 

2. Dnem uskutečnění zdanitelného plněni ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, je den dokončení určité části realizace služeb. Předpokladem pro fakturaci 
sjednaného částečného (dílčího) plnění je uskutečnění vzdělávacího kurzu (nebo jeho části). Na základě 
prezenční listiny poskytovatel vystaví fakturu.      

3. Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené poskytovatelem po řádném a včasném provedení 
služeb a to bezhotovostním převodem na účet poskytovatele. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti 
daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 

4. Na faktuře bude uveden název projektu Vzděláváme se společně a číslo projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006442. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje 
požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou 
splatnosti. 

 

Čl. VI 

Sankce 

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené poskytovatelem v souladu s článkem V. 
této smlouvy je poskytovatel oprávněn požadovat na objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% 
z nezaplacené ceny, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody, a to i 
ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. zaplacenou smluvní pokutu a rovněž není dotčena povinnost splnit 
závazky vyplývající z této smlouvy.  
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Čl. VII. 

TRVÁNÍ SMLOUVY 

 

1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

2. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud poskytovatel neposkytne služby v termínu 
sjednaném v článku IV. této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy.  Odstoupení nabývá účinnosti dnem 
následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.  

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

 

Čl. VIII 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných  k 
podpisu smlouvy.  

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

4. Právní vztahy touto smlouvou neošetřené se řídí občanským zákoníkem.  

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.  

6. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním 
úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem. 

 

 

V Liberci, dne 1. 6. 2018 V Liberci,  dne 1. 6. 2018 

 

za poskytovatele: za objednatele: 

 

 ……………………………  …………………………… 

RNDr. Robert Gamba, jednatel Mgr. Bc. Pavlína Kubrová, ředitelka 


