
  
 

 
 

Smlouva o zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků školy v rámci 
projektu financovaného z Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

„Multikulturní výchova na OA Holešovice“ reg. č. projektu 
CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000318 

 
 

Uzavřená podle § 269, odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

 
Smluvní strany 
 
Společnost:  Obchodní akademie Holešovice  

Sídlo:   Jablonského 333/3, 170 00 Praha 
IČ:    61386626 
Zastoupený: ředitelkou školy Mgr. Milenou Remešovou 
 
na straně jedné jako zadavatel (dále jen zadavatel) 
 
 
a 
Společnost:  Matka Podnikatelka z.s. 
Sídlo:   Rudolfa Holeky 636/2 
IČ:    06495150 
bankovní spojení: 2401324494/2010 
zastoupená:   Petrou Ševčíkovou 

 
 

na straně druhé jako dodavatel (dále jen dodavatel) 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu: 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 

1. Smluvní strany se ve smyslu § 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
dohodly na uzavření této smlouvy o zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků školy 
v rámci projektu financovaného z Operačního programu Praha – pól růstu ČR 
„Multikulturní výchova na OA Holešovice“ reg. č. projektu 
CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000318 dle specifikace, která je Přílohou č. 1 smlouvy. 

 



  
2. Tato smlouva obsahuje obchodní podmínky pro dodávku dle specifikace, která je přílohou 
č. 1 smlouvy.  

 
 

II. 
 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem této smlouvy je zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků školy dle 
specifikace uvedené v příloze č. 1 smlouvy.  
2. Místem plnění zakázky je místo uvedené v příloze č. 1 smlouvy. 

 
III. 

Cena, termín plnění 
 

1. Služba bude realizována od data podpisu smlouvy do 31. 8. 2018 na základě dílčích 
výzev k plnění. 

 
2. Dodavatel je oprávněn zadavateli fakturovat náklady spjaté s  plněním zakázky v souladu 
se stanovenou cenou za dílčí plnění. 

 
3. Ceny za školení dle specifikace v příloze č. 1 činí: 
99 000,- Kč 
 
 
 
4. Podmínky fakturace: 
Všechny faktury jsou splatné do 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli.  
Faktura musí obsahovat text: „Účtováno pro projekt registrační č. 
CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000318, a název projektu, pro který je faktura vystavena. 

- a všechny údaje uvedené v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění. Dodavatel, který není plátcem DPH, musí 
předložit fakturu, která odpovídá svým obsahem pojmu účetního dokladu podle 
§ 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.  
 

- V případě chybné fakturace je zadavatel oprávněn do data splatnosti vrátit 
fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo která obsahuje jiné 
cenové údaje, než bylo sjednáno ve smlouvě. Doba splatnosti opravné faktury 
začíná znovu běžet ode dne doručení bezvadné faktury zadavateli. 

 
IV. 

Doba platnosti smlouvy 
 

1. Realizace služby začíná dnem podpisu této smlouvy a končí po dosažení cílů 
specifikovaných v kapitole II smlouvy; nejpozději však 31. 12. 2018. 

 
2. Tato smlouva může být ukončena: 

a) uplynutím lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena 
b) písemnou dohodou obou stran 



  
c) okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy některá ze smluvních 

stran poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně 
závazné právní předpisy. 

Odstoupit od smlouvy je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila. 
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. 
 

3. Zadavatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu i písemnou výpovědí bez udání důvodu ve 
dvouměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího 
po doručení výpovědi dodavateli. 

 
4. Dodavatel je oprávněn předčasně ukončit smlouvu pouze v případech předvídaných 
zákonem, kterým se řídí smlouva. 

 
V. 

Zvláštní ustanovení 
 

1. Dodavatel má povinnost umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, 
z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 
projektu, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č.563/1992 Sb. 
o účetnictví a zákon č. 253 Sb. o dani z přidané hodnoty). 

 
2. Zhotovitel se také zavazuje k plnění stanovených pravidel a podmínek dohodnutých 
v právním aktu mezi poskytovatelem a příjemcem podpory z Operačního programu Praha – 
pól růstu ČR, jedná se především o závazek uchovávat veškerou dokumentaci související 
se zakázkou do r. 30. 6. 2029 a umožnit případnou kontrolu těchto dokladů orgánů 
poskytovatele podpory. 

 
VI. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Obsah smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a předpisy 
souvisejícími vždy v platném znění. 

 
2. Obě strany se zavazují, že během plnění této smlouvy i po jejím ukončení budou 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od druhé smluvní strany 
v souvislosti s plněním této smlouvy. 

 
3. Smlouva je vypracována v tolika vyhotoveních, aby jedno obdržel dodavatel a dvě 
zadavatel. 

 
4. Smlouva může být doplňována nebo měněna pouze písemnými dodatky podepsanými 
oběma smluvními stranami. Písemnou formu musí mít také veškeré jiné dohody smluvních 
stran souvisejících s touto smlouvou. 

 
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 
6. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem. 
Smlouva nebyla sepsána v tísni ani od nátlakem, vyjadřuje svobodnou vůli obou smluvních 
stran a není jednostranně nevýhodná pro žádnou smluvní stranu. Na důkaz svého souhlasu 
tuto smlouvu obě smluvní strany potvrzují svými podpisy. 



  
 

V Praze dne: 8.11.2018 
 
 
 
 

 
 
 
 

.. 
¨ 
 
za zadavatele                                za dodavatele 
 
 
 

Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění. 
 


