
SMLOUVA
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou:

EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o.,
firma zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 50167, 
IČO: 2684057(U)IČ^Z26840570, Bankovní spojení: SberbankCZ, a.s.,
číslo účtu: sídlem: Křemclná 30. 783 36 Křelov - Břucholín,
jednající: Ing. Tomáš Chudoba, jednatel společnosti
(dále jako „dodavatel66)

a

Statutární město Olomouc,
zastoupené tajemníkem Magistrátu města Olomouce Bc. Janem Večeřem 
se sídlem Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc, IČO: 00299308 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, Olomouc, číslo účtu:
(dále jako „odběratel66)

tuto smlouvu:

I.
Předmět smlouvy

Tvorba, organizace a vedení vzdělávání pro cílovou skupinu zaměstnanců Magistrátu města Olomouce 
- odboru sociálních věci - odděleni péče o rodinu a děti na téma: „Týmové dovednosti a koučování'4 - 
akreditovaný vzdělávací program MPSV ČR.

II.
Rozsah vzdělávání

Akreditovaný vzdělávací program je koncipován jako dvoudenní, s časovou dotací 16 vzdělávacích 
hodin. Výuka bude probíhat paralelně ve dvou oddělených skupinách a bude zajištěna dvěma lektory.

III.
Počet účastníků

Vzdělávacího modulu se zúčastní 33 účastníků, rozdělených do 2 skupin.

IV.
Termín a místo konání

Smluvní strany se dohodly, že se vzdělávací program uskuteční v termínu 18. - 19. 10. 2018 
ve školících místnostech Wellness hotelu Hluboký dvůr, Hrubá Voda 21, Hlubočky.

V.
Odměna

l. Smluvní strany se dohodly na odměně za tvorbu, organizaci a vedení akreditovaného vzdělávacího 
programu ve výši: 64 000,- Kč bez DPH (77 440,- Kč včetně DPH).

2. V této částce jsou zahrnuty veškeré organizační náklady, náklady na tvorbu vzdělávacího 
programu, náklady na pomůcky a materiál pro všechny účastníky, veškeré náklady na lektory.



3. Náklady na pronájem školících místností, ubytování a stravování účastníků v průběhu 
vzdělávacího programu nejsou v této částce zahrnuty a budou účtovány odděleně. Dodavatel je 
pře fakturuje ve skutečné výši podle vyúčtování poskytovatele. Předpokládaná výše náhrady 
za ubytování a stravuje do 2000- Kč /osoba. Výše ceny pronájmu školících místností je 3000,- 
Kč/den.

4. Náklady na dopravu nejsou v této částce zahrnuty a dodavatel ji nezajišťuje.

5. Dodavatel a odběratel dohodli následující platební podmínky:
a) Fakturu ve výši 77 440,-Kč je dodavatel oprávněn vystavit po ukončení vzdělávacího 

programu.
b) Samostatně dodavatel přefakturuje náklady na pronájmy školících místností, ubytování 

a stravování účastníků ve skutečné výši podle vyúčtování poskytovatele.

c) Veškeré platby dle této smlouv>j^yj^jj^^^j|jg| hradit bezhotovostně na účet dodavatele

d) V případě nedodržení data splatnosti bude dodavatel účtovat odběrateli 0,05 % z celkové 
částky za každý započatý den prodlení.

VI.
Další ujednání

1. Dodavatel se zavazuje vykonávat dohodnutou činnost řádně, podle předem připraveného časového 
harmonogramu a programu, který byl oběma stranami schválen.

2. Dodavatel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut 
žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc 
uveřejněna 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.

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Jednotlivá ustanovení předchozích článků této smlouvy se mohou měnit nebo doplnit pouze 
písemným dodatkem ke smlouvě. Takový dodatek musí být oběma stranami schválen a podepsán.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných 
ustanovení 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.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každý 
z účastníků obdrží jedno vyhotovení.

V Olomouci dne 12.9.2018

Ing. Tomáš Chudoba 
dodavatel
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Bc. Jan Večeř 
odběratel


