
 

 

Smlouva o zajištění lektorských služeb a dalších souvisejících služeb 

Část 1 veřejné zakázky – čtenářská gramotnost / 

Část 2 veřejné zakázky – matematická gramotnost 

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

Smluvní strany: 

 

Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje o.p.s. 

Zastoupený: Doc. Ing. Jaroslavem Pakostou, CSc. 

Sídlem: Náměstí Republiky 116, 530 02 Pardubice 

IČ:     27547086 

Bankovní spojení:  CSOB, a.s. 

Číslo účtu:                            283512726/0300 

Kontaktní osoba:    Ing. Elena Pešková 

E-mail: elena.zrebena@seznam.cz 

Tel.: 724652040 

na straně jedné, jakožto objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

název:      [doplní účastník zadávacího řízení] 

se sídlem:     [doplní účastník zadávacího řízení] 

zapsán v obchodním rejstříku:  [doplní účastník zadávacího řízení] 

IČO:      [doplní účastník zadávacího řízení]  

DIČ:      [doplní účastník zadávacího řízení] 

Bankovní spojení:    [doplní účastník zadávacího řízení] 

Zastoupený:     [doplní účastník zadávacího řízení] 

na straně druhé, jakožto poskytovatel (dále jen „poskytovatel“) 

(objednatel a poskytovatel v textu této smlouvy společně též jako „smluvní strany“ a samostatně též 

jako „smluvní strana“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto 

Smlouvu o zajištění lektorských služeb a dalších souvisejících služeb  

(dále jen „smlouva“) 

 



 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva upravuje podmínky poskytování služeb specifikovaných v této smlouvě a přílohách 

této smlouvy, a to po celou dobu její platnosti. 

2. Smlouva je uzavírána na základě zadávacího řízení objednatele pro veřejnou zakázku malého 

rozsahu s názvem: „21_Testování úrovně gramotností žáků ZŠ a SŠ“ - část [doplní účastník 

zadávacího řízení] Předmět plnění je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání, z projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje, registrační č. 

projektu CZ CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527  (dále jen „OP VVV“). 

3. Poskytovatel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech jeho závazků podle této 

smlouvy a to s ohledem na předmět plnění, s kterým se náležitě seznámil. 

4. Poskytovatel dále prohlašuje, že se seznámil s rozsahem služeb, které jsou předmětem této 

smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich 

poskytnutí a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro jejich 

provedení za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v čl. IV této smlouvy. 

 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout objednateli řádně a včas služby 

spočívající ve výkonu  

a. provedení testování žáků, 

b. lektorské činnosti na celkem 4 workshopech zaměřených na rozvíjení gramotnosti žáků 

a na rozvoj a sdílení praxe (intervize),  

c. poskytnutí výukových materiálů, 

d. poskytnutí průběžných metodických konzultací (dále jen „služby“). 

2. Služby spočívající v lektorské činnosti budou poskytovatelem poskytovány v souvislosti 

s workshopy specifikovanými v příloze č. 1 této smlouvy, a to za níže uvedených podmínek: 

a. jednotlivé workshopy budou probíhat od září 2018 do května 2020, 

b. jednotlivé workshopy se budou týkat témat uvedených v příloze č. 1 této smlouvy,  

c. poskytovatel je povinen předpokládat počet účastníků jednotlivých workshopů dle 

specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, 

3. Součástí poskytování služeb spočívajících v lektorské činnosti je i proces přípravy na workshopy. 

4. Proces přípravy na workshopy a vlastní lektorská činnost na workshopech musí splňovat 

následující minimální požadavky: 

a. příprava na jednotlivé workshopy musí být konzultována s kontaktní osobou, 

b. zhotovitel se zavazuje předat prezentace z workshopů i materiály poskytnuté 

účastníkům workshopů vždy v jednom vyhotovení kontaktní osobě, a stanou se součástí 

dokumentace projektu. Materiály a prezentace musí plně odpovídat pravidlům publicity 

uvedeným v Pravidlech pro žadatele a příjemce vydaným v rámci operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání, verze 5, která jsou uveřejněna na webových stránkách 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-

1/obecna-cast-pravidel-pro-zadatele-a-prijemce);  

c. zhotovitel se zavazuje umožnit zástupci či zástupcům objednatele přítomnost na 

každém workshopu; 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/obecna-cast-pravidel-pro-zadatele-a-prijemce
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/obecna-cast-pravidel-pro-zadatele-a-prijemce


d. zhotovitel je povinen na workshopu obstarat i administrativní náležitosti a dokumentaci 

workshopu a zajistit závěrečnou zpětnou vazbu a ukončení workshopu; 

e. zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele pořídit na každém workshopu 

fotodokumentaci o průběhu workshopu. Tato dokumentace se stane součástí 

dokumentace projektu, která je předávána poskytovateli dotace. Fotodokumentaci bude 

možno využít volně, např. pro publicitu projektu, kontrolu aj.. 

5. Zhotovitel poskytne objednateli výukové materiály v rozsahu stanoveném přílohou č. 1 této 

smlouvy. Výukové materiály budou objednateli poskytnuty do 30 dní od doručení výzvy 

objednatele k předložení těchto materiálů. 

6. Smluvní strany se dohodly, že přesný termín konání určí Objednatel, avšak sdělí jej zhotoviteli 

vždy nejméně 20 dní před konáním každého workshopu. 

7. Služby metodických konzultací budou poskytovány za následujících podmínek 

a. rozsah 75 hodin, 

b. poskytovatel se zavazuje vypracovat z každé metodické konzultace záznam, přičemž 

konkrétní obsah a podoba záznamu budou dohodnuty mezi smluvními stranami po 

podpisu smlouvy. Poskytovatel se zavazuje záznam předložit objednateli do 10 

pracovních dnů po provedení příslušné konzultace.  

8. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby v rozsahu a za podmínek stanovených v této 

smlouvě a jejích přílohách. 

9. Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli za poskytnuté služby cenu dle čl. IV. této smlouvy. 

10. Poskytovatel zahájí poskytování služeb bezprostředně po oboustranném podpisu této smlouvy. 

Služby dle této smlouvy budou poskytovány v termínech uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. 

11. Místem plnění výkonu služeb jsou níže uvedené základní a střední školy na území Pardubického 

kraje: 

SŠ automobilní Holice, Se sídlem: Nádražní 301, 53401 Holice 

Základní škola Pardubice – Svítkov, Se sídlem: Školní 748, 53006 Pardubice 

SOŠ SOU Třemošnice, Se sídlem: Sportovní 322, 53843 Pardubice  

Základní škola, Třemošnice, okres Chrudim, Se sídlem: Internátní 217, 53843 Třemošnice  

Integrovaná střední škola Technická, Se sídlem: Mládežnická 380, 56601 Vysoké Mýto 

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace, Se sídlem: 
Javornického 2, 56601 Vysoké Mýto 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485, Se sídlem: Čs. 
Armády, 57201 Polička  

Masarykova základní škola Polička, Se sídlem: nábřeží Svobody 447, 572 01 Polička  

Labská SOŠ SOU Pardubice, s.r.o., Se sídlem: U Josefa 118, 530 09 Pardubice II-Cihelna  

Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s., Se sídlem: Komenského 432, 530 03 
Pardubice  

Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866, Se sídlem: Bratranců Veverkových 
866, 53002 Pardubice 

12.  

 

III. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

A. Práva a povinnosti Poskytovatele: 



1. Poskytovatel je povinen postupovat při poskytování služeb dle této smlouvy s odbornou péčí. 

2. Poskytovatel se zavazuje řádně a včas poskytnout objednateli požadované služby za podmínek 

vyplývajících z této smlouvy. Poskytovatel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny 

úkony související s poskytnutím služeb dle této smlouvy, pokud není v této smlouvě stanoveno 

jinak. 

3. Poskytovatel se zavazuje v průběhu poskytování služeb dle této smlouvy s objednatelem úzce 

spolupracovat. Základem komunikace bude e-mail, a to tak, že poskytovatel bude objednateli 

k dispozici na e-mailu každý den od 9:00 do 17:00 hodin a na příchozí e-maily od objednatele 

odpoví nejpozději do 24 hodin ode dne jejich přijetí. Ve stejnou dobu bude k dispozici 

objednateli zástupce poskytovatele též telefonicky. 

4. Poskytovatel je povinen bez zbytečného prodlení informovat objednatele o všech skutečnostech, 

které by mu mohly bránit v plnění dle této smlouvy. 

5. Poskytovatel se zavazuje provést služby osobně nebo svými zaměstnanci či lektory jinak 

smluvně zavázanými. Na poskytování služeb se budou osobně podílet níže uvedení členové 

realizačního týmu: 

a. [doplní účastník zadávacího řízení], 

b. [doplní účastník zadávacího řízení], 

 

V případě, že by se shora uvedení členové realizačního týmu nemohli ze závažných důvodů na 

poskytování služeb podílet, je poskytovatel povinen zabezpečit poskytování služeb osobami, 

které splňují kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním členem 

realizačního týmu v rámci zadávacího řízení.  

6. Přípravu na každý workshop je poskytovatel povinen konzultovat s kontaktní osobou a jejími 

pokyny se při přípravě každého workshopu řídit.  

7. Poskytovatel bere na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Poskytovatel prohlašuje, že obsah smlouvy 

nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejímu zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoliv dalších podmínek. Poskytnutá osobní data osob budou použita pouze pro účely 

zajištění objednaných služeb v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Poskytovatel se za podmínek stanovených touto smlouvou, a v souladu s pokyny Objednatele 

a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje v případě plnění předmětu této 

smlouvy v rámci projektů financovaných z  OP VVV: 

a. jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídícímu orgánu 

OP VVV přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají 

ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované 

skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními 

předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 bod 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní 

kontrole) a ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit řídícímu orgánu OP VVV 

kontrolu poddodavatelů v témže rozsahu; 

b. zajistit archivaci dokumentů o plnění smlouvy, a to zejména uchování účetních záznamů 

a dalších relevantních podkladů souvisejících s předmětem plnění smlouvy, po dobu 

stanovenou právními předpisy, nebo do konce roku 2028, podle toho, co nastane 

později;  

c. k poskytnutí objednateli či oprávněným orgánům maximální možné součinnosti při 

provádění kontroly výše uvedeného projektu v rámci OP VVV, z něhož je plnění smlouvy 

hrazeno. Poskytovatel předloží na vyžádání doklady vztahující se k předmětu smlouvy a 

doloží další významné skutečnosti požadované objednatelem či oprávněnými orgány. 

Poskytovatel umožní objednateli či oprávněným orgánům výkon práva kontroly 



minimálně do uplynutí lhůty 3 let od ukončení OP VVV podle čl. 90 nařízení Rady (ES) č. 

1083/2006, nebo do konce roku 2028, podle toho, co nastane později. 

Poskytovatel zajistí plnění těchto povinností rovněž svými případnými poddodavateli. 

9. Poskytovatel se zavazuje dále k plnění následujících závazků: 

a. zákaz postoupení pohledávky či souboru pohledávek poskytovatele vyplývající z této 

smlouvy za objednatelem či postoupení této smlouvy jakékoli třetí osobě bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele; 

b. nahradit objednateli škodu způsobenou poskytovatelem nebo jím vybraným 

poddodavatelem; příp. převzít ručení za poddodavatele; 

c. zajistit maximální flexibilitu při plnění předmětu smlouvy, zejména při řešení 

odůvodněných potřeb objednatele, které vyplynou v průběhu trvání smlouvy. 

B.  Práva a povinnosti objednatele 

1. Objednatel se zavazuje poskytovateli poskytovat včas úplné a pravdivé informace a předkládat 

mu veškeré potřebné informace k řádnému poskytování služeb podle této smlouvy, jakož i 

poskytnout veškerou potřebnou součinnost; zejména poskytne poskytovateli veškeré nezbytné 

informace o projektu tak, aby poskytování služeb bylo připraveno v souladu s ostatními výstupy 

projektu.  

2. Objednatel se zavazuje zajistit průběžnou dostupnost kontaktního pracovníka a vedoucího 

projektu pro potřeby konzultací s pověřenými pracovníky poskytovatele. Kontakty na kontaktního 

pracovníka a vedoucího projektu jsou uvedeny v čl. VIII této smlouvy 

3. Objednatel se zavazuje zajistit odpovídající prostory pro konání workshopů, jakož I zabezpečit 

další organizační zajištění těchto workshopů. 

C. Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné 

pro řádné plnění svých závazků z této smlouvy. 

2. 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. 

3. Smluvní strany se dohodly, že si budou bez zbytečného odkladu oznamovat veškeré změny 

důležité pro vztahy vyplývající z této smlouvy, zejména změnu adresy pro doručování apod.  

 

IV. 

Odměna poskytovatele, platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní odměně za poskytnutí služeb dle této smlouvy 

v následující výši: 

 Celková cena v Kč bez. DPH  Celková cena v Kč vč. DPH  

Testování    

Úvodní workshop   

Průběžný 

workshop 

  

Výukové 

materiály a 

metodiky 

  

Vyhodnocení a 

závěrečná 

  



zpráva 

 

 

 Jednotková cena 

v Kč vč. DPH 

Počet hodin Celková cena 

v Kč bez. DPH 

Celková cena 

v Kč vč. DPH 

Metodické konzultace  75   

 

 

2. Poskytovatel bude fakturovat objednateli částku odpovídající množství služeb skutečně 

poskytnutých objednateli, a to zejména v závislosti na počtu realizovaných kurzů, v případě 

metodické podpory pak v závislosti na počtu uskutečněných konzultací. 

3. Výše odměn za služby dle této smlouvy je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré a konečné 

náklady spojené s poskytováním těchto služeb, včetně veškerých souvisejících poplatků a 

dalších nákladů poskytovatel nezbytných pro řádné poskytnutí služeb dle této smlouvy. 

4. Odměnu za služby je poskytovatel oprávněn fakturovat po skončení každého kalendářního 

čtvrtletí. 

5. Poskytovatel je povinen na každé faktuře uvést název operačního programu (OP VVV) a číslo 

projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527, z něhož je předmět plnění spolufinancován. 

Nebude-li faktura obsahovat všechny smlouvou stanovené náležitosti nebo bude chybně 

vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 

smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Poskytovatel provede opravu 

vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta 

splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. 

6. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy. 

7. Splatnost jednotlivých faktur činí 30 dnů od jejich doručení objednateli. 

8. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostně převodem na 

účet poskytovatele. Za den zaplacení se považuje den, kdy finanční částka byla odepsána z účtu 

objednatele a směřuje na účet určený poskytovatelem. 

9. Při prodlení s platbou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli zákonný úrok z prodlení, jiné 

sankce vůči objednateli jsou nepřípustné. 

10. Odměna nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči 

zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny, a to po celou 

dobu platnosti této Smlouvy. Jediná přípustná výjimka je změna sazby DPH, která bude 

účtována v aktuální zákonné výši. 

 

V. 

Důvěrnost informací 

1. Poskytovatel se zavazuje během plnění smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je smlouva 

uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při výkonu poskytování 

služeb dozví, a nakládat s nimi jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které již byly veřejně 

publikované).   

2. Poskytovatel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními údaji ve smyslu zákona č. 

101/2005 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, 

aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, jejich změně, zničení 

či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak 

neporušil tento zákon. Poskytovatel nese plnou odpovědnost za případné porušení zákona z jeho 



strany, přičemž prohlašuje, že je oprávněn k nakládání s osobními údaji v souladu s požadavky 

příslušného zákona. 

 

VI. 

Sankce 

1. Poskytovatel se zavazuje uhradit objednateli za nedodržení jakéhokoli termínu plnění dle této 

smlouvy smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení a dále také veškeré 

náklady vynaložené objednatelem na zajištění workshopu či metodické konzultace. 

2. Poskytovatel se dále zavazuje uhradit objednateli za nedodržení povinnosti zabezpečit 

poskytování služeb členy realizačního týmu uvedenými v čl. III odst. 5 této smlouvy či osobani, 

které nesplňují kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním členem 

realizačního týmu v rámci zadávacího řízení smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný 

případ porušení shora uvedené povinnosti. 

3. Smluvní pokuty lze uložit i opakovaně za každý jednotlivý případ. 

4. Zaplacením smluvní pokuty se poskytovatel nezbavuje povinnosti nahradit objednateli 

způsobenou škodu. Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává. 

5. Poruší-li poskytovatel svou povinnost dle této smlouvy a v důsledku takového porušení dojde ke 

krácení dotace či k neuznatelnosti výdajů objednatele vynaložených na plnění smlouvy, vzniká 

objednateli nárok na náhradu škody ve výši rovnající se zkráceným či neuznatelným výdajům, ať 

už objednatel v důsledku tohoto porušení odstoupil od smlouvy, či nikoli. 

6. Každá smluvní strana odpovídá za škodu, která vznikla druhé smluvní straně porušením jejích 

povinností stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy České republiky a dále pravidly 

OP VVV.  

7. Smluvní pokuty i náhradu škody je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce poskytovatele 

na zaplacení smluvní ceny. 

8. Smluvní pokutu je poskytovatel povinen zaplatit do 15 dnů od doručení písemné výzvy k 

zaplacení. Nepodaří-li se poskytovateli výzvu k zaplacení smluvní pokuty doručit, platí, že den 

doručení je 10. den po prvním pokusu doručit výzvu poskytovateli. Zaplacením se rozumí připsání 

částky ve výši smluvní pokuty na bankovní účet objednatele, neuvede-li objednatel ve výzvě jiný 

způsob platby.   

 

VII. 

Trvání smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení předmětu plnění dle této smlouvy.  

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva zaniká před uplynutím sjednané doby vedle 

případů stanovených občanským zákoníkem také dohodou smluvních stran spojenou se 

vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených nákladů či jednostranným odstoupením od smlouvy 

dle odstavců 3 až 6 tohoto článku. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, a to i částečně co do rozsahu plnění, v případě 

podstatného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti poskytovatelem. Za podstatné porušení 

smluvní povinnosti poskytovatelem se rozumí zejména  

a. prodlení s poskytnutím služby z důvodů spočívajících výlučně na straně poskytovatele. 

b. nedodržení povinností poskytovatele stanovených v této smlouvě, 

c. neposkytnutí služeb v rozsahu dle této smlouvy, kdy objednatel bude nucen zajistit služby 

prostřednictvím jiného poskytovatele. 

4. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že vůči majetku poskytovatele probíhá 

insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku anebo i v případě, že insolvenční návrh 



byl zamítnut proto, že majetek poskytovatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení. 

Rovněž pak v případě, kdy poskytovatel vstoupí do likvidace. 

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že poskytovatel dotace konstatuje, že 

veřejná zakázka, na jejímž základě byla podepsána tato smlouva, byla zadána v rozporu s  pravidly 

OP VVV. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy dle tohoto odstavce, má poskytovatel právo 

na náhradu veškerých výdajů, které ke dni odstoupení od smlouvy účelně vynaložil na plnění dle 

této Smlouvy. 

6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud nebudou objednateli přiděleny finanční 

prostředky na financování plnění předmětu této smlouvy. 

7. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že poskytovatel při podání nabídky 

pro veřejnou zakázku uvedl nepravdivá prohlášení nebo informace za účelem získat tuto zakázku. 

8. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě, že objednatel bude v prodlení 

s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 40 kalendářních 

dní. 

9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 

odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.  

10. Odstoupení od smlouvy je vždy s účinky ex nunc, tedy bez zpětné účinnosti. 

11. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty 

a na náhradu škody.  

12. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních 

pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti dodavatele za vady, o záruce a záruční době, o 

řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své 

povaze mají trvat i po ukončení smlouvy 

 

VIII. 

Kontaktní osoby 

 Pro účely komunikace stanovují strany následující kontaktní osoby: 

Za objednatele:     Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje o.p.s 

jméno:   Ing. Elena Pešková  

email:    elena.zrebena@seznam.cz 

tel.:   724652040 

   

Za poskytovatele: [doplní účastník zadávacího řízení] 

jméno:   [doplní účastník zadávacího řízení] 

email:   [doplní účastník zadávacího řízení] 

tel.:   [doplní účastník zadávacího řízení] 

Fax:   [doplní účastník zadávacího řízení] 

 

Osoby určené pro komunikaci nejsou pověřeny k jednáním o změnách obsahu této smlouvy ani 

k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních záležitostech, ledaže toto pověření či 

oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce či ze zvláštního zmocnění. 

Smluvní strany jsou oprávněny změnit osoby určené pro komunikaci, jakož i adresu určenou pro 

oznamování či jiné údaje uvedené v odst. 1 tohoto článku, jsou však povinny na takovou změnu bez 

zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

 



IX. 

Vyšší moc 

1. Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních závazků dle 

této smlouvy (dále jen „vyšší moc“) jsou považovány takové překážky, které nastanou nezávisle na 

vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti dle této smlouvy, jestliže nelze 

rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou překážku nebo její následky odvrátila 

nebo překonala, a dále, že by v době vzniku smluvních závazků z této smlouvy vznik nebo existenci 

těchto překážek předpokládala. 

2. Za překážky se výslovně považují živelné pohromy, jakákoliv embarga, válečné konflikty, teroristické 

útoky, nepokoje nebo epidemie. Za živelné pohromy se zejména považují požár, úder blesku, 

povodeň, vichřice nebo krupobití, sesuv nebo zřícení lavin, skal, zemin nebo kamení.  

3. Nastanou-li okolnosti vylučující odpovědnost jedné ze smluvních stran, které způsobí či mohou 

způsobit podstatné zpoždění jakéhokoliv termínu podle této smlouvy, či zánik nebo zrušení závazků 

podle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny se neprodleně o těchto okolnostech informovat a 

vstoupit do jednání ohledně řešení vzniklé situace. Objednatel ani poskytovatel nejsou oprávněni 

takto vzniklé situace jakkoliv zneužít ve svůj prospěch a jsou povinni v dobré víře usilovat o 

dosažení přijatelného řešení pro obě smluvní strany v co nejkratší době. 

4. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s 

plněním své povinnosti, či vznikla z jejích hospodářských poměrů. 

 

X. 

Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv a je uzavírána na dobu určitou do okamžiku splnění 

závazku obou smluvních stran dle této smlouvy. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel. 

2. Veškeré změny či doplňky této smlouvy jsou možné pouze ve formě písemných číslovaných dodatků 

a po dohodě obou stran. Vzdání se práv vyplývajících z této smlouvy je možné pouze písemnou 

formou. 

3. Tato Smlouva byla vyhotovena v 4 stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě 

vyhotovení. 

4. Pokud se kterékoli ustanovení této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo 

nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této 

smlouvy. Smluvní strany se zavazují řádně jednat za účelem nahrazení neplatného či 

nevymahatelného ustanovení ustanovením platným a vymahatelným v souladu s účelem této 

Smlouvy. 

5. Smluvní strany se zavazují pokusit se vyřešit smírčí cestou jakýkoli spor mezi smluvními stranami, 

sporný nárok nebo spornou otázku vzniklou v souvislosti s touto smlouvou (včetně otázek týkajících 

se její platnosti, účinnosti a výkladu). Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor 

předložen k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice. 

6. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu bezezbytku porozuměly a že její 

obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy. 

 

1) Seznam příloh: 

 

- Příloha č. 1 Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku 



- Příloha č. 2 Nabídka poskytovatele 

 

 

 

 

V ……………………. dne…………….. 

 

 

……………………………… 

za objednatele 

V ……………………. dne…………….. 

 

 

……………………………… 

za poskytovatele 
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