Smlouva
o zajištění ubytování, stravování a pronájem školících místností k projektu s
názvem

KOMPETENTNÍ TŘÍDNÍ UČITEL
STŘEDNÍ ŠKOLY

uzavřená podle § 269, odst. 2 Obchodního zákoníku

Smlouva
uzavřená dle ustanovení § 269, odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní zákoník")
SCHOLA SERVIS – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
středisko služeb školám, Prostějov, příspěvková organizace
Olomoucká 25, 796 01 Prostějov
IČ: 71177451
Zastoupená: Ing. Pavlem Sekaninou, ředitelem organizace
Kontaktní osoba zplnomocněná
ve věci jednání pro projekt:
Mgr. Kateřina Petrová
bankovní spojení: KB Prostějov, č.ú.:
(pro účely této smlouvy dále jen: příjemce služeb)
a
Jméno a příjmení fyzické osoby (případně včetně dodatku zapsaného v obchodním nebo
živnostenském rejstříku), název právnické osoby nebo obchodní firma u podnikatelů zapsaných
v obchodním rejstříku, u organizačních složek státu se uvede „Česká republika - .......- doplní se název
organizační složky“

Datum narození nebo rodné číslo fyzické osoby nepodnikatele
Bydliště fyzické osoby nepodnikatele, místo podnikání fyzické osoby podnikatele nebo sídlo
právnické osoby

IČ u právnické osoby nebo fyzické osoby podnikatele
DIČ, pokud je subjekt plátcem DPH
Údaj o zápisu v obchodním rejstříku osoby v něm zapsané (soud, oddíl, vložka), v případě
zápisu v jiném rejstříku (např. rejstřík občanských sdružení vedený Ministerstvem vnitra) uvést údaje
z tohoto rejstříku.

Zastoupený (označení zástupce poskytovatele služeb, který bude podepisovat smlouvu, tj. statutární
orgán právnické osoby, osoba určená vnitřními organizačními předpisy právnické osoby nebo pověřením
statutárního orgánu, příp. jiná osoba na základě plné moci udělené statutárním orgánem právnické osoby
nebo fyzickou osobou).

Bankovní spojení
(pro účely této smlouvy dále jen: poskytovatel služeb)

Uzavírají dle ustanovení § 269 odst. 2 obchodního zákoníku níže uvedeného dne,
měsíce a roku
smlouvu tohoto znění:
Preambule
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Poskytovatele služeb ze dne _____
(dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce nazvané „Zajištění ubytování a
stravování pro účastníky vzdělávání a pronájem učebny“ (dále jen „Veřejná zakázka“)
v rámci projektu Kompetentní třídní učitel základní školy.
Účelem této smlouvy o zajištění ubytování, stravování a pronájmu školících místností
(dále jen „smlouva") je zejména poskytování služeb dále v této smlouvě uvedených
včetně poskytnutí výkonů souvisejících. Smluvní strany si před uzavřením této
smlouvy vzájemně ověřily svou právní i věcnou způsobilost k podpisu této smlouvy a
k převzetí práv a povinností z ní vyplývajících.

I.
Předmět smlouvy
1. Poskytovatel služeb se zavazuje zajistit ubytování, stravování a pronájem školících
místností v ubytovacích zařízeních za podmínek a v rozsahu sjednaným touto
smlouvou, vč. jejích příloh, zejména v příloze č. 3 této smlouvy (dále jen „zajištění
ubytovací a stravování“).
2. Příjemce služeb se zavazuje za zajištění ubytování a stravování zaplatit cenu dle čl.
II. této smlouvy.
II.
Cena a platební podmínky
1. Cena za zajištění ubytování a stravování dle této smlouvy se sjednává dohodou
podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako
nejvýše přípustná a bude fakturována průběžně na základě vystavené dílčí
objednávky, která bude odpovídat dílčímu plnění dle přílohy č. 2 této smlouvy.
Celková cena za zajištění ubytování a stravování je stanovena ve výši …. Kč bez
DPH a …. Kč včetně DPH. Cena předmětu smlouvy (dílčí jednotkové ceny) podle
tohoto odstavce v sobě zahrnuje veškeré náklady poskytovatele služeb potřebné
ke kvalitnímu zajištění ubytování a stravování dle této smlouvy.
2. Cenu dle čl. II. odst. 1. zaplatí příjemce služeb na základě faktury poskytovatele
služeb, vystavené vždy do 30 dnů ode dne poskytnutí dílčího plnění dle této
smlouvy, bankovním převodem na účet poskytovatele služeb, uvedený v záhlaví
této smlouvy.
3. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení příjemci služeb. Dnem
zaplacení je den odepsání fakturované částky z účtu příjemce služeb.

4. Faktura vystavená poskytovatelem služeb musí obsahovat veškeré náležitosti
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.
5. Pokud bude faktura poskytovatele služeb vystavena neoprávněně, nebo nebude
obsahovat stanovené náležitosti, je příjemce služeb oprávněn vrátit ji poskytovateli
služeb k opravě či doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a
nová lhůta splatnosti začne běžet vždy až dnem doručení opravené nebo
oprávněně vystavené faktury příjemci služeb.
6. Příjemce služeb je oprávněn nevyčerpat plnění dle této smlouvy v plném rozsahu.
V případě nevyčerpání plnění dle této smlouvy v plném rozsahu, bude celková cena
dle odstavce 1. snížena o nevyčerpanou část plnění dle jednotkových cen
uvedených v příloze č. 2 této smlouvy.
III.
Realizace zakázky, termíny a místa plnění
1. Zajištění ubytování a stravování, tedy jednotlivé dílčí části plnění dle této smlouvy

2.

3.
4.

5.

musí být realizováno v termínech a místech uvedených v příloze č. 1 a v příloze č.
2 této smlouvy, případné změny budou projednány a odsouhlaseny oběma
stranami.
Nejpozději 10 dní před konáním plánovaného semináře dle přílohy č. 1 této
smlouvy bude vždy Příjemcem služeb termín daného semináře potvrzen
objednávkou, vč. uvedení přesného počtu ubytovávaných a stravujících se
účastníků semináře (dále jen „potvrzující objednávka“). Příjemce služeb je
oprávněn potvrzující objednávkou snížit počet ubytovávaných a stravujících se
osob uvedený v příloze č. 2 této smlouvy, aniž by byl Poskytovatel služeb za
snížení počtu osob oprávněn účtovat jakékoliv storno či jiné poplatky. Počet
ubytovávaných a stravujících se účastníků semináře uvedený v příslušné
potvrzující objednávce lze následně snížit bez nároku Poskytovatele služeb na
jakékoli storno či jiné poplatky následovně:
- je-li prvním dnem semináře pátek vždy nejpozději do 14:00 hodin
předcházejícího dne ( tj. ve čtvrtek),
- je-li prvním dnem semináře sobota vždy nejpozději do 14:00 hodin
předcházejícího dne (tj. v pátek).
Poskytovatel služeb se zavazuje zajišťovat předmět této Smlouvy odborným
způsobem.
Poskytovatel služeb je povinen při své činnosti dodržovat obecně platné zákony a
vyhlášky, hygienické normy na veřejné stravování a rozhodnutí orgánů
hygienického dohledu.
V případě podezření Příjemce služeb, že služby dle této smlouvy nejsou
poskytovány v souladu s hygienickými normami a za využití čerstvých a
nezávadných potravin je Příjemce služeb oprávněn iniciovat kontrolu České
obchodní inspekce nebo příslušných orgánu dohlížejících na dodržování
hygienických norem.

IV.
Sankce a záruka za plnění poskytovatele služeb

1. Pro případ neprovedení služeb ve sjednané kvalitě poskytovatelem služeb je
poskytovatel služeb povinen zaplatit příjemci služeb smluvní pokutu ve výši
3.000,- Kč za každý takovýto případ.
2. V případě prodlení příjemce služeb se zaplacením ceny dle čl. II. této smlouvy je
příjemce služeb povinen zaplatit poskytovateli služeb smluvní pokutu ve výši
0,05% dlužné částky denně.
3. Uplatněním sankcí není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody,
způsobené nesplněním povinností dle této smlouvy.
V.
Kontrola projektu a výkon auditu z úrovně poskytovatele finančních
prostředků z dotací EU
1.
Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt (Projekt: Kompetentní třídní učitel
střední školy, Reg. číslo projektu:CZ.1.07/1.3.45/02.0055), který obdržel podporu ze
strukturálních fondů EU, je poskytovatel této podpory, oprávněn v souladu se
zákonem Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů kontrolovat dodržení
podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.
2.
Poskytovatel služeb musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací
projektu a jeho financováním do 31.12.2025:
a. uchovat dokumentaci projektu, a to originál Smlouvy včetně jejích případných
dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a kopie projektové dokumentace
a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány
způsobem uvedeným v zákoně Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, nebo v zákoně Č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších
předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že
legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta,

b. umožnit poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly
účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické
realizace projektu, zejména ve smyslu zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na
své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto
ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní
správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí,
Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a
certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních
orgánů dle předpisů ČR a ES),

c.
umožnit na výzvu příjemce služeb kontrolu dokumentace a průběhu
zadávání zakázek a poskytnou na výzvu příjemce služeb dotace relevantní
informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
3. Poskytovatel služeb souhlasí, aby protokoly z kontrol provedených poskytovatelem
mohly být předány jiným kontrolním orgánům.
4. Veškeré dokumenty související se zakázkou musí být označeny v souladu
s Manuálem
pro publicitu
Operačního
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost, pokud Příjemce služeb neuvede jinak.

VI
Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené a z této smlouvy vyplývající se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
v platném znění.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky,
podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 17 obchodního zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu.
5. Poskytovatel služeb se dále zavazuje, že po provedení plnění dle této smlouvy
poskytne objednateli součinnost, aby příjemce služeb mohl dostát svým
povinnostem dle § 147a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na
plnění předmětu smlouvy.
6. Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží
2 vyhotovení.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 – termíny a místa konání, č. 2
– cenová kalkulace a č. 3 – požadované parametry zakázky

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím uzavřením přečetly,
s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho ji podepisují.
V Olomouci dne ..........................

..............................................
SCHOLA SERVIS
- zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků
a středisko služeb školám,
Prostějov, příspěvková organizace

V …………………....…dne ……………

.................................................
uvede se název a zástupce poskytovatele
služeb

