Smlouva o provedení školení
________________________________________________________________
I.
Smluvní strany
Objednatel: Špecializovaný liečebný ústav Marína, š. p.
Se sídlem: Sládkovičova 311/3, 962 37 Kováčová
IČ:
00165476
DIČ:
2021328045
Zastoupen: MUDr. Vladimír Čavoj
Zapsán v obchodnom registri okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Pš, vložka číslo 66/S
Bankovní spojení:
dále jen objednatel
a
Poskytovatel: INSTITUT Bazální stimulace® s.r.o.
Se sídlem:
Frýdek-Místek, J. Opletala 680, PSČ 738 02
IČ
25889966
DIČ:
CZ 25889966
Zastoupená: Mgr. Libuší Zárubovou, ředitelkou
Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl C., vložka 24700
Bankovní spojení: č.ú.
dále jen poskytovatel
uzavírají po vzájemném projednání smlouvu s tímto obsahem:
II.
Účel a předmět smlouvy
1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemné vztahy smluvních stran při poskytnutí odborného
školení – semináře (dále jen semináře) na téma Bazální stimulace®. Cílem základního
semináře je seznámit účastníky semináře s jednotlivými definicemi základních prvků
konceptu Bazální stimulace® a pochopit jejich vzájemný vztah a jejich význam
pro strukturování péče, rozšířit kompetence personálu tak, aby poskytovaná péče
podporovala klientovy, uživatelovy nebo žákovy zachovalé schopnosti v oblasti
komunikace, vnímání a lokomoce.
2. Objednatel si tímto závazně objednává u poskytovatele provedení semináře s
pracovním názvem Základní seminář Bazální stimulace®. Tento seminář bude zaměřen na
koncept Bazální stimulace®. Základní cíle a témata semináře jsou blíže uvedeny v příloze
této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.
3. Poskytovatel se zavazuje za níže sjednaných podmínek provést sjednaný seminář a
objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli níže sjednanou odměnu.
4. Seminář bude ze strany poskytovatele proveden kvalifikovaným lektorem, dle výběru a
uvážení poskytovatele.
5. Seminář bude proveden ve dnech 18.-20.4.2013 , se začátkem 14.00 a dobou skončení
17.00.
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6. Seminář bude proveden na adrese: Špecializovaný liečebný ústav Marína, š. p.
Sládkovičova 311/3, 962 37 Kováčová

III.
Odměna a způsob fakturace
1. Smluvní strany se dohodly na odměně za provedení sjednaného semináře a to tak, že odměna
resp. cena semináře za jednoho účastníka je ve výši 3.500 Kč + 21% DPH. Smluvní strany se
dále dohodly, že minimální počet účastníků daného semináře je 14 osob a maximální počet
může být 24 osob. Celková minimální cena semináře tedy bude 49.000 Kč +21% DPH.
V případě, že počet účastníků kurzu bude vyšší než 14 osob, maximálně však 24 osob, bude
fakturováno po skončení služby, tedy kurzu na základě prezenční listiny účastníků kurzu.
2. Výše sjednanou odměnu je objednatel povinen zaplatit bezhotovostně na účet poskytovatele,
uvedený v článku I. této smlouvy, případně na daňovém dokladu poskytovatele, nejpozději
do 14 dnů od vystavení tohoto daňového dokladu. Faktura bude zaslána po skončení kurzu
elektronickou poštou a součastně originál faktury Českou poštou.
3.

Objednatel je povinen zaplatit sjednanou odměnu řádně a včas. V případě prodlení je
objednatel povinen uhradit poskytovateli tímto sjednaný smluvní úrok z prodlení ve výši
0,05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Za okamžik zaplacení odměny se považuje datum připsání platby na účet poskytovatele.
5. Smluvní strany se dohodly na nevyvratitelné právní domněnce, že v případě pochybnosti
o okamžiku doručení faktury se má za to, že faktura byla doručena čtvrtý den ode dne jejího
odeslání na adresu objednatele, uvedenou v článku I. této smlouvy.

IV.
Práva a povinnosti smluvních stran
1.
2.

Strany smlouvy se zavazují dodržovat sjednané práva a povinnosti, jakož i dodržovat obecně
závazné právní předpisy, zejména ustanovení obchodního zákoníku v platném znění.
Objednatel je zejména povinen:
§
§
§
§
§
§
§

§
§
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3.

Poskytovatel je zejména povinen:
§
§
§

§
§

§

4.

5.

6.

7.

V.
Ostatní ujednání
1.

.
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2.

3.

VI.
Závěrečná ujednání
1.

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní
ustanovení této smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se
použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného
vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení,
které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného.

2.

Strany této smlouvy se zavazují, že veškeré spory vzniklé z této smlouvy se budou snažit řešit
smírnou cestou. Nebude-li vyřešení sporu smírnou cestou možné, může podat kterákoliv
ze smluvních stran žalobu na vyřešení sporu u věcně příslušného Okresního soudu v e
Frýdku-Místku případně Krajského soudu v Ostravě. Toto ujednání je tak výslovnou dohodou
stran o místní příslušnosti věcně příslušného soudu v souladu s obecně závaznými právními
předpisy.

3.

Hovoří-li se v této smlouvě o doručování druhé smluvní straně, doručuje se na poslední
známou adresu druhé smluvní strany. Veškeré písemnosti se doručují na adresy uvedené
v záhlaví této smlouvy, pokud není dodatkem sjednáno jinak, či pokud není smluvní stranou
písemně oznámena nová adresa. Doručením se pro účely této smlouvy, dle dohody smluvních
stran, rozumí i odmítnutí převzetí písemností či nevyzvednutí písemnosti v úložní lhůtě pěti dnů
na poště v místě sídla smluvní strany.

4.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední z obou smluvních stran.

5.

Práva a povinnosti touto smlouvou blíže neupravené se řídí v souladu s dohodou smluvních
stran a dle ust. § 262 odst.1 obchodního zákoníku režimem obchodního zákoníku.

6.

Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou formou, oboustranně potvrzenými
číslovanými dodatky.

7.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech a každá smluvní strana obdrží po jednom
vyhotoveních.

8.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že
byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé, svobodné a shodné vůle, určitě,
srozumitelně a vážně, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany
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potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svými vlastnoručními podpisy či podpisy svých
oprávněných osob.
V Kováčovej dne 19.3.2013

Ve Frýdku- Místku dne 25.3.2013

_______________________________
ŠLÚ Marína, š. p.
MUDr. Vladimír Čavoj, riaditeľ

_________________________________
INSTITUT Bazální stimulace®
Mgr. Libuše Zárubová, ředitelka
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