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Smlouva o poskytování služeb  

 

Smluvní strany: 

 

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou 

se sídlem                     Vídeňská 800, 140 59 Praha 4                       

IČ:               00064190     

DIČ:                  CZ0064190    

Jednající:   MUDr. Karel Filip, CSc., MBA   ředitel  

Bankovní spojení: KB a.s. č. účtu 0036831041/0100  

Zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze oddíl Pr, vložka 1043 

(dále jen “Objednatel”) 

 

a 

 

název: 

se sídlem:                           

IČ:                    

DIČ:                     

Jednající:  

Zapsán v OR        

(dále jen „Poskytovatel“)    

 

uzavřeli dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 262 odst. 1 a § 269 odst. 2 a příslušných ustanovení 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) 

 

tuto 

 

smlouvu o poskytování služby „Zajištění kurzu Management ve zdravotnictví pro 
zaměstnance FTNsP“  

(dále jen „Smlouva“)
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Článek I. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Tato Smlouva je uzavírána s Poskytovatelem jako vítězem veřejné zakázky nazvané: Zajištění kurzu 
Management ve zdravotnictví pro zaměstnance FTNsP (dále jen „Veřejná zakázka“) v rámci projektu 
Vzdělávání zdravotnických pracovníků jako cesta ke zvýšení kvality péče a spokojenosti pacientů i 
personálu CZ.2.17/1.1.00/33021 (dále jen Projekt). 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek Poskytovatele povinen zajistit organizaci a realizaci 
komplexního zajištění kurzu Management ve zdravotnictví pro zaměstnance FTNsP, lékařské a nelékařské 
zdravotnické pracovníky. 

2. Kurz bude určen pro lékaře (přednostové, primáři, vedoucí lékaři) a nelékaře (vrchní sestry, staniční sestry, 
jejich zástupci), a bude organizován celkem v 6 skupinách: 

Skupina č. 1 – nelékaři začátečníci 
Skupina č. 2 – nelékaři začátečníci 
Skupina č. 3 – nelékaři začátečníci 
Skupina č. 4 – nelékaři pokročilí* 
Skupina č. 5 – lékaři začátečníci 
Skupina č.6 – lékaři pokročilí* 
 

*) Do kurzu pokročilých budou zařazení zaměstnanci, kteří již základní vzdělávání v managementu 
absolvovali minimálně v rozsahu 80 hodin. 

3. Kurz bude  rozdělen na teoretickou a praktickou část a pro jednu skupinu  bude trvat 10 dnů  (maximálně 3 
dny v jednom měsíci). 

4. Maximální počet účastníků v jedné skupině je 15 osob 

5. Vzdělávání bude probíhat v učebnách objednatele. 

6. Poskytovatel vypracuje vzdělávací program pro začátečníky a pokročilé, zvlášť pro lékaře a nelékaře. 
Poskytne Objednateli vytištěné a svázané odborné studijní materiály k jednotlivým kurzům. 

 

7. Poskytovatel zajistí poskytnutí zpětné vazby formou hodnotících formulářů, po ukončení kurzu zpracuje 
souhrnnou zprávu s vyhodnocením průběhu kurzu  

8. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Poskytovateli dohodnutou odměnu (cenu). 

9. Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje při plnění předmětu Smlouvy dodržovat a naplňovat veškerá 
pravidla a Projektové příručky Operačního Programu Praha – Adaptabilita, které jsou k dispozici na 

webových stránkách www.oppa.cz, včetně pravidel pro publicitu projektů.  

 

Článek III. 

Místo a doba plnění 

1. Místem poskytování předmětu plnění Smlouvy je sídlo Objednatele. 

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.9.2011  do 30. dubna 2013. Veškeré kurzy musí být ukončeny 
nejpozději do 31. ledna 2013. 

 

http://www.oppa.cz/
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Článek IV. 

Cena a platební podmínky 

1. Odměna za poskytování služeb dle této Smlouvy náleží Poskytovateli maximálně ve výši uvedené 
v nabídce Poskytovatele předložené Objednateli v zadávacím řízení ve veřejnou zakázku „Zajištění kurzu 
Management ve zdravotnictví pro zaměstnance FTNsP“ (dále jen „Nabídka“) a bude hrazena vždy po 
kompletní realizaci dílčího  kurzu, který splnil požadavky dle této Smlouvy. 

Odměna za uspořádání a realizaci kurzu pro jednu skupinu činí: 

cena bez DPH ……………………,00 Kč  

DPH  .....   %    ……………….  .,00 Kč 

Celková cena s DPH ……………,00 Kč 

Krycí list Nabídky s uvedením celkové, a tedy nejvyšší přípustné odměny Poskytovatele za realizované 
kurzy tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. 

2. Celková výše odměny Poskytovatele zahrnuje veškeré náklady a výdaje Poskytovatele na splnění 
veškerých povinností Poskytovatele uvedených v této Smlouvě. 

3. Odměna Poskytovatele nesmí být jakkoli upravována, zejména v důsledku změny kurzu Kč nebo 
v důsledku změny nákladů na poskytování služeb dle této Smlouvy, růstu jakéhokoliv indexu nebo jiné 
záležitosti a zahrnuje veškeré náklady, poplatky a platby související s poskytováním služeb dle této 
Smlouvy. Ke změně výše odměny Poskytovatele dojde v případě změny výše daně z přidané hodnoty.    
V případě, že za doby účinnosti Smlouvy bude jako peněžní jednotka v České republice zavedena jednotná 
evropská měna (Euro), dojde k přepočtu odměny Poskytovatele úředně stanoveným kurzem platným ke dni 
přijetí jednotné evropské měny. 

4. Odměna za poskytnutí služeb dle této Smlouvy bude Objednatelem hrazena Poskytovateli v české měně 
v souladu s čl. IV. odst. 1 Smlouvy na základě Poskytovatelem řádně vystavených a doručených daňových 
dokladů – faktur. Poskytovatel bere na vědomí, že souhrn fakturovaných částek nesmí za dobu plnění této 
Smlouvy přesáhnout částku uvedenou v Nabídce Poskytovatele. Dosažení celkové výše odměny 
Poskytovatele před koncem doby plnění této Smlouvy nemá vliv na povinnost Poskytovatele nadále 
poskytovat služby dle čl. II. této Smlouvy. 

5. V případě prodlení s jakoukoliv platbou podle Smlouvy je příslušná smluvní strana, která má nárok na 
platbu, oprávněná požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Smluvní strana není v prodlení, pokud 
platba podle Smlouvy byla odepsána z jejího bankovního účtu ve prospěch účtu druhé smluvní strany 
nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby. 

 
6. Každá faktura (daňový doklad) vystavená Poskytovatelem dle Smlouvy musí obsahovat mimo náležitostí      
      podle § 28 zákona o DPH dále tyto údaje:  

- číslo faktury 
- identifikaci Objednatele podle Smlouvy  
- identifikaci Poskytovatele 
- označení banky a číslo účtu, na který má být platba zaplacena,  
- den odeslání, den splatnosti a den uskutečnění zdanitelného plnění 
- název a položkový popis poskytnutých služeb dle této Smlouvy  
- účtovanou částku bez DPH 
- vyčíslenou částku DPH 
- celkovou částku včetně DPH 
- název a registrační číslo projektu 
- razítko a podpis oprávněné osoby 
- jakékoliv další údaje vyžadované pro účetní a daňový doklad příslušnými Právními předpisy 

7. Splatnost faktur bude činit čtrnáct (14) dnů od data jejího doručení Objednateli, nepřesáhne však 1.6.2013. 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit do 
doby její splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data Poskytovatel vrácenou fakturu od 
kupujícího převzal. V takovém případě je Poskytovatel povinen fakturu opravit a v případě, že by oprava 
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činila fakturu nepřehlednou, vystavit fakturu novou. Opravená nebo nová faktura musí být znovu zaslána 
Objednateli. Za doby splatnosti opravené nebo nové faktury není Objednatel v prodlení s placením ceny 
předmětu smlouvy a splatnost faktury se posouvá. 

9. Pokud Poskytovatel poruší povinnosti ze Smlouvy podstatným způsobem, je Objednatel oprávněn 
pozastavit jakoukoliv platbu na základě faktury až do odstranění prodlení nebo porušení povinnosti 
Poskytovatelem. 

 

 

Článek V. 

Práva a povinnosti Poskytovatele 

1. Poskytovatel je povinen poskytovat služby dle této Smlouvy na své riziko a na svůj náklad řádně a včas 
s vynaložením nejvyšší možné odborné péče, v souladu s právními předpisy vztahujícími se 
k poskytovaným službám, zejména v souladu se Zákonem č. 95/2004 Sb. a zákonem č.  96/2004 Sb. 
včetně prováděcích předpisů. 

2. Poskytovatel je povinen poskytovat služby dle této Smlouvy na základě pokynů určených Objednatelem, 
jinak v rozsahu potřebném pro zajištění řádného poskytování služeb.  

3. Poskytovatel je povinen neprodleně, nejpozději však do tří dnů, písemně oznámit Objednateli veškeré 
skutečnosti a okolnosti, které při poskytování služeb dle této Smlouvy zjistil nebo se o nich dozvěděl a 
které mohou mít vliv na poskytování služeb. 

4. Poskytovatel je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací kurzů Projektu 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropských společenství, nejméně však po 
dobu 10 let od ukončení financování - tedy do ledna 2023. Poskytovatel je dále povinen na žádost 
Objednatele zpřístupnit Objednateli nebo jím pověřeným osobám veškeré takto uchovávané dokumenty a 
předat tyto dokumenty k prověření, kontrole a vyhotovení kopií. 

5. Poskytovatel je povinen po celou dobu realizace Projektu dodržovat politiku Evropských společenství, 
pravidla hospodářské soutěže, platné předpisy upravující veřejnou podporu, principy ochrany životního 
prostředí a prosazování rovných příležitostí. 

6. Poskytovatel je povinen umožnit provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k činnostem, které 
realizuje dle této Smlouvy, umožnit průběžné ověřování provádění činností, k nimž se zavázal dle této 
Smlouvy a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich 
zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou MHMP a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, 
Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další 
orgány oprávněné k výkonu kontroly.  

7. Poskytovatel je dále povinen nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy vypracovat spolu s Objednatelem 
přesný harmonogram plánovaných kurzů.  

8. Poskytovatel prohlašuje, že je pojištěn proti odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě na základě 
pojistné smlouvy s limitem pojistného plnění nejméně 5,000.000,- Kč po celou dobu plnění předmětu 
smlouvy. 

9. Poskytovatel je povinen předložit před koncem kurzu každému z účastníků anonymní hodnotící dotazník 
vzdělávací akce a vyplněné dotazníky zaslat Objednateli do 30 dnů od jeho skončení.  

 

 

Článek VI.   
Práva a povinnosti Objednatele 

1. Objednatel je povinen předat Poskytovateli včas úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně 
nutné k věcnému plnění předmětu Smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit Poskytovatel 
v rámci své činnosti. 
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2. Objednatel je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost Poskytovatele a poskytovat mu během plnění 
předmětu smlouvy nezbytnou další součinnost. 

3. Objednatel poskytne prostory pro výuku v areálu FTNsP včetně technického vybavení k výuce. 

4. Kontaktní osobou Objednatele je: Mgr. Hana Kramperová, tel.: +420 261082411, E-mail: 
hana.kramperova@ftn.cz.  Objednatel je oprávněn kontaktní osobu jednostranně změnit písemným 
sdělením Poskytovateli spolu s uvedením jména a kontaktních údajů nové kontaktní osoby. 

5. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu smlouvy a požadovaných podkladů. 

 

 

Článek VII. 
Řešitelský tým Poskytovatele 

1. Poskytovatel je povinen si sám zajistit personál nezbytný pro efektivní a řádné poskytování služeb podle 
této Smlouvy s tím, že personál Poskytovatele musí vždy splňovat alespoň požadavky stanovené v čl. 7.10. 
zadávací dokumentace k Veřejné zakázce. Lektoři, kteří povedou výuku jsou uvedeni v příloze č. 2. musí 
být ti samí, kteří jsou uvedeni v nabídce Poskytovatele. Pokud lektor nebude splňovat odborné a 
pedagogické požadavky Objednavatele, bude Poskytovatel vyzván k výměně lektora. Pokud ani další lektor 
nesplní očekávání, bude s Poskytovatelem rozvázána smlouva. Hlavním ukazatelem kvalit lektora budou 
hodnotící dotazníky a diskuse s účastníky kurzu, popř. hospitace zaměstnance FTNsP. Změnit lektora může 
Poskytovatel při respektování požadavků stanovených v čl. 7.10. zadávací dokumentace k Veřejné zakázce 
pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. V případě porušení této podmínky bude rozvázán 
smluvní vztah s Poskytovatelem. Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby jeho lektoři dodržovali všechny 
příslušné právní předpisy týkající se poskytovaných služeb podle této Smlouvy. 

2. Poskytovatel se zavazuje jednat v souladu se všemi příslušnými právními předpisy, které se vztahují na 
personál Poskytovatele včetně právních předpisů týkajících se zejména zaměstnanosti, ochrany zdraví a 
bezpečnosti při práci, sociálního zabezpečení a udělování pracovních povolení. 

3. Poskytovatel se zavazuje stanovit kontaktní osobu pro jednání s Objednatelem.  
 
 

Článek VIII.   

Ukončení Smlouvy, výpověď Smlouvy, odstoupení od Smlouvy 

1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí nebo písemným 
odstoupením od Smlouvy výhradně dle následujících ujednání.  

2. Objednatel může tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu ode dne podpisu Smlouvy s výpovědní dobou 
2 měsíce. Výpovědní doba začíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po kalendářním 
měsíci, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výpověď. Během výpovědní doby se vzájemné 
vztahy, práva a povinnosti řídí plně touto Smlouvou.  

3. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bude 
doručeno druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od 
jeho prokazatelného odeslání. 

4. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy vyjma ustanovení v čl. V. 
bodů 4 a 6 této Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se dále nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke 
své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. 

Článek IX. 

Sankce 
1. V případě, kdy Poskytovatel poruší některou z povinností uvedených v čl. V.6., V.7, V.8 této Smlouvy, je 

Objednatel oprávněn požadovat na Poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši až 10.000,- Kč (slovy: 

mailto:hana.kramperova@ftn.cz


                

 

  
Strana 6 (celkem 6)  

desettisíc korun českých), a to za každé takové porušení. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok 
Objednatele na náhradu škody.  

 

Článek X.    

Závěrečná ustanovení 

1. V případě konsorcia na straně Poskytovatele, které podalo společnou nabídku dle § 69 odst. 4 zákona                 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, jsou členové konsorcia vůči Objednateli a třetím 
osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním této Smlouvy zavázáni společně a 
nerozdílně. 

2. Účastníci se zavazují řešit všechny spory, které by v budoucnu mohly vzniknout z plnění na základě této 
Smlouvy, zásadně smírnou cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených 
zástupců. 

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této 
Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zejména obchodním zákoníkem. 

4. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po 1 vyhotovení. 

5. Smlouvu a její přílohy lze měnit jen písemnou dohodou smluvních stran ve formě písemných, řádně 
očíslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Dále smluvní strany 
prohlašují, že obsah Smlouvy odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že tuto Smlouvu neuzavírali v 
tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany podepisují tuto Smlouvu na důkaz souhlasu s 
celým jejím obsahem. 

 

V Praze dne …………..                V Praze dne ………….. 

Za Objednatele:       Za Poskytovatele:  

    

……………………………………..    .……………………………… 

      MUDr. Karel Filip, CSc., MBA                             

     ředitel                                                                


