Smlouva o provedení svářečských kurzů pro žáky Střední odborné školy
a Středního odborného učiliště, Dubno
č. 186/00659771/2022
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
Adresa:
Dubno 100, 261 01 Příbram 1
IČO:
00659771
DIČ:
CZ00659771
Zastoupená Mgr. Milanem Lehockým, ředitelem školy.
dále jen objednatel.
Zhotovitel: AZ WELD Stuchl s.r.o.
Adresa:
Plzeň, Železniční 17, PSČ 326 00
IČO:
25 20 42 97
DIČ:
CZ25204297
Zastoupená Ing. Vladimírem Stuchlem, jednatelem společnosti
dále jen Svářečská škola
Článek 1
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je provedení výuky ZK 311 1. 1 svařování plamenem a ZP 912/942 8/9
31 pájení a lisování mědi pro žáky 3. ročníku oboru instalatér.
Zhotovitel provede výuku v učebnách sídla objednatele a v souladu s platnou učební osnovou
Článek 2
Závazky smluvních stran
Závazky Zhotovitele:
Dle odstavce 2), zákona číslo 561/2004 Sb. provede svářečská škola výuku svařování
plamenem ZK 311 1.1 a ZP 912/942 8/9 31 v souladu s platnými předpisy a učební osnovou
3. ročníku oboru instalatér, zajistí zkoušku a vydání svářečských průkazů žákům, kteří vyhoví
závěrečné zkoušce. Výuka bude zahájena 1. září 2022 a ukončena nejpozději 30.11.2022.
Závazky objednatele:
Objednatel se zavazuje poskytovat svářečské škole součinnost potřebnou k řádnému plnění
této smlouvy. Objednatel začátkem školního roku předá svářečské škole informaci o počtu
žáků, kteří budou do výuky zařazeni včetně jmenného seznamu s potřebnými osobními údaji
pro vystavení svářečských průkazů. Objednatel poskytne učebnu a odpovídající prostory pro
zajištění výuky a závěrečné zkoušky.

Článek 3
Cena za provedení výuky
1. Kurz - výuka svařování plamenem ZK 311 1.1:
Cena výuky za 1 žáka bez DPH:
Cena výuky za 1 žáka s DPH:

14.200,-- Kč + DPH
17.182,-- Kč + DPH

Cena výuky za 17 žáků bez DPH:
Cena výuky za 17 žáků s DPH:

241.400,-- Kč + DPH
292.094,-- Kč + DPH

Návštěva zkušebního komisaře
Cestovní náklady instruktora
Cestovní náklady celkem (20 dnů)

2.500,-- Kč + DPH
1.000,-- Kč + DPH
20.000,-- Kč + DPH

Celkové náklady za provedení výuky

263.900,-- Kč bez DPH
319.319,-- Kč včetně DPH

2. Kurz - ZP 912/9428/931 - pájení a lisování mědi:
Cena výuky za 1 žáka bez DPH:
Cena výuky za 1 žáka s DPH:

1.530,-- Kč + DPH
1.850,-- Kč + DPH

Cena výuky za 17 žáků bez DPH:
Cena výuky za 17 žáků s DPH:

26.010,-- Kč + DPH
31.472,-- Kč + DPH

Celkové náklady za provedení výuky

26.010,-- Kč bez DPH
31.472,-- Kč včetně DPH

Celkové náklady za provedení výuky dvou kurzů

289.910,-- Kč bez DPH
350.791,-- Kč včetně DPH

Uvedená smluvní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady na výuku předmětných
kurzu (včetně návštěvy zkušebního komisaře, cestovních nákladů instruktorů apod.) a
nebude se dále zvyšovat.
Přesný počet žáků znám a upřesněn před zahájením kurzů.
Objednatel uhradí platby za předmět této smlouvy na základě vystavené faktury se splatností
14-ti dnů. Faktura bude mít veškeré náležitosti platného účetního dokladu.
Faktura budou obsahovat tyto náležitosti:
- označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČO, DIČ,
- číslo smlouvy,
- číslo faktury,
- datum vystavení faktury,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,

-

účel platby
fakturovaná částka,
razítko a podpis oprávněné osoby
odkaz na číslo smlouvy, tj. č. 186/00659771/2022

Neplatnou fakturu je objednatel oprávněn svářečské škole vrátit, jestliže neobsahuje výše
uvedené náležitosti, nebo jestliže fakturovaná částka neodpovídá sjednané ceně. Nová lhůta
splatnosti pak začne běžet doručením opravené faktury.
Platby budou provedeny bezhotovostním platebním stykem na účet svářečské školy. Konečné
vyúčtování bude provedeno nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku.
Článek 4
Smluvní pokuta a náhrada škody za porušení smlouvy
Smluvní strany se dohodly, že při nedodržení smluveného termínu ukončení výuky způsobené
objektivně ze strany svářečské školy, zaplatí tato smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové
ceny za každý den prodlení.
Smluvní strany se dohodly, že při prodlení s placením faktury zaplatí objednatel smluvní
pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za každý den prodlení.
Pokud některá ze smluvních stran rozhodne bez udání důvodu od smlouvy ustoupit, učiní tak
písemně a je povinna uhradit straně druhé smluvní odstupné ve výši 50 000 Kč. Odstoupením
se smlouva neruší od počátku, ale ode dne doručení písemného odstoupení druhé straně.
Článek 5
Okamžité odstoupení od smlouvy
Objednatel má právo od smlouvy okamžitě odstoupit v případě porušení povinností
vyplývajících z této smlouvy ze strany svářečské školy. Svářečská škola má právo od
smlouvy okamžitě odstoupit v případě porušení povinností vyplývajících z této smlouvy ze
strany objednatele. Ustanoveními o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu
škody. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení pokuty. Odstoupení musí být
provedeno písemně. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením od této smlouvy se smlouva
neruší od samého počátku, ale ode dne doručení odstoupení druhé straně.
Článek 6
Oblast BOZP a případné škody na majetku
Za proškolení žáků i svých zaměstnanců v oblasti BOZP v rámci plnění předmětu této
smlouvy zodpovídá svářečská škola. Svářečská škola byla seznámena s místními riziky na
pracovišti objednatele.
Článek 7
Doba platnosti smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, t.j. od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.
Článek 8
Závěrečná ustanovení
Všechny změny a dodatky k této smlouvě musí být učiněny pouze písemnou formou a musí
být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

V rámci zadání VZMR byly posouzeny zásady sociálně odpovědného zadávání,
environmentálního odpovědného zadávání a inovací.
Nedílnou součást této smlouvy tvoří její příloha, ve které je uveden jmenný seznam žáků.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv, který provede objednatel.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotovení.
Smluvní strany tímto prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle svobodné vůle, vážně
a srozumitelně a nikoli za nápadně nevýhodných podmínek na důkaz čehož připojily smluvní
strany níže uvedeného dne své podpisy.
Článek 9
Doložka o registraci smlouvy
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a s tímto
uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí škola (objednatel)
neprodleně po podpisu smlouvy. Škola (objednatel) se současně zavazuje informovat
zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle poskytovateli kopii potvrzení správce
registru smluv o zveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama obdrží
potvrzení, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku a s ID datové
schránky zhotovitele. V takovém případě potvrzení od správce registru smluv obdrží
obě smluvní strany zároveň.
Článek 10
Doložka o účinnosti smlouvy
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem
uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
Článek 11
Doložka o zpracování osobních údajů
dle č. 28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (dále jen „GDPR“)
Svářečská škola (jako zpracovatel osobních údajů):
- přijme všechna bezpečnostní, technická, organizační a jiná opatření požadovaná v čl. 32
nařízení, přitom přihlédne ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze zpracování,
rozsahu zpracování, kontextu zpracování a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a
různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob,
- nezapojí do zpracování žádné další osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele
(správce osobních údajů),
- bude nakládat s osobními údaji žáků pouze na základě doložených pokynů správce (vč.
předání údajů do třetích zemí a mezinárodním organizacím) a že výjimkou jsou pouze
případy, kdy jsou určité povinnosti zpracovateli uloženy přímo právním předpisem,
- zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby
se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti,
- bude správci bez zbytečného odkladu nápomocen při plnění povinností správce, zejména
povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů, povinnosti ohlašovat případy

porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu dle čl. 33 nařízení, povinnosti
oznamovat případy porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů dle čl. 34 nařízení,
povinnosti posoudit vliv na ochranu osobních údajů dle čl. 35 nařízení a povinnosti provádět
předchozí konzultace dle čl. 36 nařízení, a že za tímto účelem zpracovatel zajistí nebo přijme
vhodná technická a organizační opatření, o kterých ihned informuje správce; zde lze doporučit
např. zavedení vhodného uživatelského prostředí, které umožní škole snadno nalézt a
shromáždit potřebné údaje,
- po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním dle potřeb školy řádně naloží se
zpracovávanými osobními údaji, např. že všechny osobní údaje vymaže, nebo je vrátí škole
a vymaže existující kopie apod.,
- poskytne škole veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti
stanovené správci právními předpisy,
- umožní kontroly, audity či inspekce prováděné správcem nebo jiným příslušným orgánem
dle právních předpisů,
- poskytne bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě, kterou stanoví správce, součinnost
potřebnou pro plnění zákonných povinností správce spojených s ochranou osobních údajů,
jejich zpracováním a s plněním smlouvy o zpracování osobních údajů.
Pokud bude Správci v souvislosti s prokazatelným porušením povinnosti Zpracovatele
spojené s nakládáním s Osobními údaji uložena povinnost zaplatit pokutu nebo nahradit
škodu či poskytnout peněžité zadostiučinění, Zpracovatel poskytne Správci odškodnění v
plné výši uložené pokuty nebo uložené náhrady škody či peněžitého zadostiučinění.
Neplní-li další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, odpovídá
Správci za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně prvotní
Zpracovatel.
V Plzni, dne 31.05.2022

Ing. Vladimír Stuchl
jednatel
svářečská škola
AZ WELD Stuchl s.r.o.

V Dubně, dne: 3.6.2022
………………………………..
Mgr. Milan Lehocký

