
1 

 

Smlouva o zajištění služeb 
 

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

 
I.  

Smluvní strany 
 

 OBJEDNATEL:   Pardubický kraj,  
                                 Střední zdravotnická škola, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838   
 se sídlem:  Smetanova 838, 562 01 Ústí nad Orlicí 
 zastoupená:  Mgr. Lenka Podzimková, ředitelka školy 
 IČO:   00498874     
 bankovní spojení: Komerční banka, Ústí nad Orlicí    
 č. ú.:                            16836611/0100   

(dále jen „objednatel“)  
 
a 
 

 obchodní firma:  CK Mgr. Barbora Dokoupilová 
 se sídlem:    Nový Poddvorov 105, Hodonín-Starý Poddvorov 696 16  
 IČO:   757 47 472    
  bankovní spojení: Fio Banka, a.s.    
  č. ú.:   2200401537/2010   

(dále jen „poskytovatel“) 
 

II. 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Poskytovatel se touto smlouvou objednateli zavazuje ve sjednané době a za sjednaných podmínek 

dodat služby dle specifikace uvedené v příloze č. 1 Specifikace nabízené služby této smlouvy (dále jen 
„služby“).  
 

III. 
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 766.500,-Kč 
včetně DPH (slovy: sedmsetšedesátšesttisícpětset korun českých), cena bez DPH 605.535,-Kč 
(DPH 160.965,-Kč). Cena je platná pro 70 žáků a 7 osob pedagogického dozoru. 

 
2. Dnem uskutečnění zdanitelného plněni ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani  

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je den předání a převzetí zboží.  
 
3. Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené poskytovatelem po řádném  

a včasném provedení služeb v termínu uvedeném v čl. IV. této smlouvy a to bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena  
na 14 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré 
náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 
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Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo 
přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.  

 
IV. 

Čas a místo plnění 

 
1. Služby dle této smlouvy budou poskytovatelem realizovány  

a) pro 40 žáků a 4 osoby pedagogického dozoru v termínu od 3. 10. 2015 do 8. 10. 2015 

na místech: Střední zdravotnická škola, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 – Velká Británie: 

Londýn – Střední zdravotnická škola, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838. 

b) Pro 30 žáků a 3 osoby pedagogického dozoru v termínu od 25. 10. 2015 do 30. 10. 2015 

na místech: Střední zdravotnická škola, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 – Velká Británie: 

Londýn – Střední zdravotnická škola, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838. 

 

2.  Objednatel není povinen uhradit smluvní cenu za služby, pokud nejsou provedeny řádně v souladu   

      s touto smlouvou. 

V. 
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.  
 
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. Plnění smlouvy je odvislé od obdržení dotace. Služba se nebude realizovat v případě, že 

poskytovatel dotaci na akci „Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky“ neobdrží. V případě 
neobdržení dotace si zadavatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit.   

 
8. Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli podklady pro zpracování monitorovací zprávy 
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VI. 
Pojištění proti úpadku 

 
1. V případě cestovní kanceláře nebo v případě zprostředkování služby dle této smlouvy za cestovní 

kancelář, se poskytovatel zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli 
doklad o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, v případě cestovní kanceláře, 
pro kterou služby dle této smlouvy zprostředkovává (dále jen „pojistná smlouva na úpadek“). 
Pojištění musí být sjednáno v souladu s ustanoveními zákona č. 159/1999 Sb., o některých 
podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu ve znění 
pozdějších předpisů. Poskytovatel se zavazuje do 5 pracovních dnů od podpisu kteréhokoliv 
dodatku k pojistné smlouvě na úpadek nebo v případě uzavření nové pojistné smlouvy  
na úpadek, doručit objednateli takovýto dodatek či novou pojistnou smlouvu na úpadek.  

 

VII. 

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. Zaplacením úroku z prodlení ani smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu škody.  
 

VIII. 
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. 

 
IX. 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Výběr poskytovatele byl proveden v souladu s Příručkou pro příjemce OP VK. 

  
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3. 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.  

 
4. Poskytovatel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 

řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo 
dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 
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podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se 
zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž. 

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

stran. 
 
6. Právní vztahy touto smlouvou neošetřené se řídí občanským zákoníkem.  
 
7. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.  
 
8. 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.  
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Příloha č. 1 smlouvy o zajištění služeb – specifikace služeb 
1534_ LONDÝN s výukou 

 6 denní/9 lekcí angličtiny 10 950,-Kč/os.  
 
1. den  odjezd v dopoledních hodinách, cesta přes Německo, Belgii, Francii do Velké 

Británie  
 
2. den   v ranních hodinách příjezd do přístavu Calais, trajekt do Doveru.                

 Návštěva Londýna –Tower Bridge, Tower of London, HMS Belfast, divadlo Globe, 
 Monument, St. Paul´s Cathedral, Trafalgar Square, Buckingham Palace 

 20:00 setkání s rodinami v Londýně, večeře 
 
3. den dopoledne návštěva Oxfordu – univerzitní město, kde studenti navštíví 
 Christchurch College (jídelna z filmů o Harry Potterovi), tržnici a centrum města, 
 a uvidí tak všechny nejznámější památky.Odpoledne návštěva rodného města 
 Williama Shakespeare –Stratford upon Avon.    
 19:00 návrat do rodin, večeře 

  
4. den dopoledne výuka / 5 vyučovacích hodin 

 Odpoledne: Návštěva Windsoru - prohlídka města a hradu, který je oficiální 
 rezidencí britské monarchie a zároveň je také druhý největší obývaný hrad  
 na světě (hned po Pražském hradě) a také nejdéle soustavně obývaný hrad již 
 od dob Viléma I. Dobyvatele. Procházka k Eton College, jedné z nejelitnějších škol 
 ve Velké Británii.   

 19:00 návrat do rodin, večeře 
 

5. den  dopoledne výuka/ 4 vyučovací hodiny 
 Odpoledne přesun hromadnou dopravou k London Eye – největšímu 

vyhlídkovému kolu v Evropě, návštěva London Eye 4D Experience, cesta 
metrem/lodičkou na Greenwich – Cutty Sark, Royal Observatory, National 
Maritime Museum, kde bude na skupinu čekat autobus. Večer přejezd 
z Doveru/Folkstone do Calais, noční průjezd Evropou. 

 
6. den  zpáteční cesta, příjezd v odpoledních až večerních hodinách  
 
V CENĚ:  

 doprava luxusním autobusem s klimatizací, WC, možností nákupu nápojů za Kč (včetně 
neperlivé vody),  

 doprava Calais-Dover a zpět (trajekt-vlak),  
 3x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (kontinentální snídaně, oběd formou 

balíčku, večeře, 
 výuka AJ dle programu (9 lekcí), třídy max. po 15 studentech, 
 materiály pro výuku, certifikát o absolvování studia, 
 program – dopolední a odpolední aktivity, 
 informační materiály, mapky,  
 zkušený průvodce CK po celou dobu pobytu i cesty,  
 cestovní pojištění (včetně pojištění tzv. storna zájezdu), 
 pojištění CK proti úpadku, 
 vstupné ve výši 50Ł včetně dopravy v Londýně (metro, vlak, lanovka, lodička) pro žáky  

i pedagogický doprovod.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A9m_I._Dobyvatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD

