Smlouva o zajištění vzdělávání praxí č. …
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku nikoli na řad dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Smlouva“)
Účastník vzdělávání praxí
Titul, jméno, příjmení:
rodné číslo:
adresa trvalého pobytu:
kontaktní adresa1:
telefon a e-mail:
bankovní spojení:
(dále jen „účastník“)
a
Poskytovatel vzdělávání praxí
Název/obchodní firma:
se sídlem/místem podnikání:
IČO:
zastoupený2:
zapsán v………………rejstříku
telefon a e-mail:
bankovní spojení:
ID datové schránky:
(dále jen „poskytovatel“)
a
Fond dalšího vzdělávání
se sídlem:

Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO:

00405698

zastoupený:

Ing. Richardem Ščerbou, MBA, ředitelem Fondu dalšího vzdělávání

oprávněná osoba:

Ing. Pavel Štolba, na základě pověření ze dne 1. 11. 2017

bankovní spojení:

Česká národní banka, č. účtu: 1139071/0710

ID datové schránky:

hxu5e9c

(dále jen „FDV“)
(účastník, poskytovatel a FDV společně též jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

Uvádí se pouze v případě, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu.
Osoba oprávněná jednat za poskytovatele vzdělávání praxí (např. na základě udělené prokury, plné moci apod.). V projektových
dokumentech je tato osoba nazývána též „oprávněná osoba poskytovatele“.
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I.
Předmět Smlouvy
1.

2.

Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zajišťování a výkonu vzdělávání praxí v rámci
projektu „Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“, registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0002761
(dále jen „projekt“). Vzdělávání praxí je realizováno dle této Smlouvy s konkrétním nastavením dle šablony pro typovou
pozici …………………………………….……. a nabídky vzdělávání praxí ID …...
Smluvní strany se zavazují kromě Smlouvy řídit i obecně závaznými právními předpisy České republiky a aktuálním
zněním dokumentů, které s realizací projektu souvisí, jimiž jsou konkrétně:




3.

Manuál pro účastníky projektu „Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“ (dále jen „manuál“);
metodické pokyny k výše uvedenému manuálu;
Metodický pokyn pro zapojení OSS a SPO do projektu Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti (dále jen
„metodický pokyn“)
 Všeobecné podmínky využívání Databáze projektu „Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“, dostupné
na webu www.vzdelavanipraxi.cz (dále jen „Všeobecné podmínky Databáze“);
které jsou volně přístupné registrovaným uživatelům na webové adrese www.vzdelavanipraxi.cz (dále jen „projektové
dokumenty“3), které konkretizují ve Smlouvě uvedená pravidla projektu. Projektové dokumenty, resp. pravidla v nich
obsažená, jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Smluvní strany podpisem této Smlouvy prohlašují, že jsou
s projektovými dokumenty seznámeny a je jim znám jejich obsah. Projektové dokumenty mohou být ze strany FDV
jednostranně měněny a doplňovány. Změna projektových dokumentů je účinná ke dni vyhlášení jejich nového znění na
webové adrese www.vzdelavanipraxi.cz. FDV tuto změnu dále oznámí prostřednictvím zaslání e-mailu na uvedené
kontakty smluvních stran. Smluvní strany mají povinnost se s aktuálním zněním projektových dokumentů seznámit
a následně se jimi řídit. V případě, že se změnou (pouze podstatná změna podmínek vzdělávání praxí, nikoli drobné
změny v textu, aktualizace kontaktních nebo jiných údajů apod., které práva a povinnosti smluvních stran podstatně
nemění) nesouhlasí, zakládá se smluvním stranám právo tuto Smlouvu do tří dnů od vyrozumění o změně vypovědět
bez výpovědní doby.
Poskytovatel se zavazuje umožnit účastníkovi výkon vzdělávání praxí ve svém sídle/pobočce/provozovně4 (dále jen
„místo výkonu vzdělávání praxí A“), a to v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou. Vzdělávání praxí bude
vykonáváno na níže uvedených místech výkonu vzdělávání praxí s tím, že případná další místa výkonu vzdělávání
praxí (B, C) tuto podmínku za předpokladu souladu s projektovými dokumenty splňovat nemusí:




4.

5.

místo výkonu vzdělávání praxí A: Klikněte sem a zadejte text..
místo výkonu vzdělávání praxí B: Klikněte sem a zadejte text..
místo výkonu vzdělávání praxí C: Klikněte sem a zadejte text..

V průběhu vzdělávání praxí může účastník v rámci celého území České republiky 5 doprovázet mentora na
výjezdech/pochůzkách 6 mimo místo výkonu vzdělávání praxí. Veškeré výjezdy/pochůzky musí být rozplánovány
v Příloze č. 1 – Harmonogram vzdělávání praxí (dále také „harmonogram“).
Poskytovatel se zavazuje k tomu, že pověří metodickým vedením vzdělávání praxí, resp. účastníka osobu, která bude
po dobu realizace vzdělávání praxí vykonávat funkci mentora vzdělávání praxí (dále jen „mentor“). Mentor musí být ze
strany FDV schválen a musí splňovat podmínky na něj kladené a uvedené v příslušné šabloně a projektových
dokumentech po celou dobu realizace vzdělávání praxí. Tato osoba bude zároveň kontaktní osobou v průběhu realizace
vzdělávání praxí.
Vzdělávání praxí bude vykonáváno v časovém rozsahu (počtu hodin) stanoveném šablonou (díl 1.1). Vzdělávání praxí
bude realizováno v termínech a místech výkonu vzdělávání praxí uvedených v harmonogramu. Poskytovatel po dohodě
s účastníkem stanoví v harmonogramu garantovaný interval vzdělávání praxí, ve kterém poskytovatel garantuje
přítomnost účastníka na uvedeném místě výkonu vzdělávání praxí.

Aktuální verze projektových dokumentů je dostupná po přihlášení účastníka/poskytovatele do Databáze projektu (webová adresa:
www.vzdelavanipraxi.cz). Dokumenty pro účastníky a poskytovatele jsou dostupné v záložce „Ke stažení“.
4
Sídlo/pobočku/provozovnu musí mít poskytovatel zapsáno/u v některém z veřejných rejstříků nebo uvedenou v živnostenském rejstříku
nebo jiném obdobném rejstříku (např. svobodná povolání).
5
Vzdělávání praxí nelze vykonávat mimo území ČR.
6
Za výjezd/pochůzku je považována jakákoliv nepřítomnost účastníka v místě výkonu vzdělávání praxí A, B nebo C dle tohoto odst., která
souvisí s realizací vzdělávání praxí a byla vykonána po dohodě s účastníkem z rozhodnutí mentora a dle pokynů mentora
(tj. výjezdem/pochůzkou je i jakákoliv činnost vykonávaná mimo místo výkonu vzdělávání praxí, a to i v rámci stejného města, např. jednání
u klienta).
3
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V průběhu realizace vzdělávání praxí musí účastník vykonat všechny činnosti7, jejichž rámec stanovuje šablona (díl
1.2) a jejichž výčet je uveden níže:
a) …………………………………………………………………………..
b) ………………………………………………………………………….
c) ………………………………………………………………………….
d) ………………………………………………………………………….
e) ………………………………………………………………………….
f) …………………………………………………………………………..
7. Změnu docházky oproti harmonogramu, včetně výjezdu/pochůzky, bude možno uskutečnit až po schválení
konzultantem FDV dle pravidel uvedených v projektových dokumentech.
8. Účastník a poskytovatel jsou povinni řádně vést a předkládat dokumentaci vztahující se k realizaci vzdělávání praxí
v termínech stanovených v aktuálních verzích projektových dokumentů. Dále jsou povinni poskytovat součinnost při
kontrolách řádné realizace vzdělávání praxí ze strany FDV.
9. Smluvní strany se dohodly, že účinnost Smlouvy zaniká:
a) uplynutím doby, na niž byla sjednána doba realizace vzdělávání praxí (viz Příloha č. 1 – Harmonogram vzdělávání
praxí);
b) nebo řádným splněním povinností smluvních stran při absolvování celkové hodinové dotace a seznámením
účastníka s veškerými činnostmi stanovenými v šabloně, pokud jsou tyto povinnosti splněny před uplynutím
účinnosti stanovené pod písmenem a) tohoto odstavce Smlouvy a byly schváleny ze strany FDV;
c) nebo na základě ustanovení týkajících se předčasného ukončení vzdělávání praxí dle čl. I. odst. 2 a čl. VII. této
Smlouvy.
Vzdělávání praxí nemůže být nikdy ukončeno před řádným vypořádáním kontroly realizace vzdělávání praxí v souladu
s projektovými dokumenty. V případě, že není kontrola realizace vzdělávání praxí řádně vypořádána, prodlužuje se
účinnost této Smlouvy až do doby řádného vypořádání kontroly vzdělávání praxí a neplatí tak ustanovení předchozích
písmen tohoto odstavce Smlouvy.
10. Porušení Smlouvy v rámci projektu může vést k vyloučení poskytovatele či účastníka nejen z tohoto projektu, ale také
z dalších projektů, které FDV realizuje či bude realizovat. Současně je FDV oprávněn deaktivovat účet poskytovatele či
účastníka v Databázi projektu (dále jen „Databáze“).
11. Úhrada fixních nákladů na vzdělávání praxí a poskytnutí e-learningového kurzu pro rozvoj mentorských dovedností
(dále jen „e-learningový kurz“) bude provedeno v souladu s relevantními ustanoveními této Smlouvy. Podrobnosti jsou
stanoveny v manuálu.
12. Smluvní strany se dohodly, že komunikaci pro účely plnění této Smlouvy budou zajišťovat tyto osoby 8:
a) Účastník:
Viz kontaktní údaje uvedené v záhlaví Smlouvy
6.

b)

Poskytovatel:

c)

FDV:

………(jméno a příjmení)
………(tel., GSM)
………(e-mail)
Přidělený zodpovědný konzultant
………(jméno a příjmení)
………(tel., GSM)
………(e-mail)
Pracovník metodické a procesní podpory Bc. Lucie Jehličková
+420 775 779 690
lucie.jehlickova@fdv.cz
Mentor

Činnosti musí být vykonány prakticky, nikoliv pouze teoreticky. Pokud toto není z objektivních důvodů možné, musí být s jejich výkonem
účastník alespoň teoreticky seznámen a tuto skutečnost musí uvést v deníku.
8
Komunikace v průběhu realizace vzdělávání praxí je podrobněji upravena v manuálu.
7
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II.
Práva a povinnosti účastníka
Účastník se zavazuje vykonávat vzdělávání praxí v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky,
touto Smlouvou a projektovými dokumenty uvedenými v čl. I odst. 2 této Smlouvy, se kterými se před podpisem Smlouvy
seznámil, dle svých znalostí a schopností s vynaložením veškeré řádné péče. Účastník je povinen se řídit pokyny
mentora a spolupracovat s případnými ostatními účastníky a zaměstnanci poskytovatele, dále se řídit též vnitřními
předpisy poskytovatele, s nimiž byl při nástupu na vzdělávání praxí prokazatelně seznámen.
2. Účastník je povinen při výkonu vzdělávání praxí dodržovat povinnosti plynoucí pro něj z příslušné šablony a vykonávat
vzdělávání praxí dle harmonogramu.
3. Nebude-li účastník moci z objektivních důvodů, tj. z důvodů, které jsou nezávislé na jeho vůli, absolvovat vzdělávání
praxí v rozsahu dohodnutém v této Smlouvě, je povinen mentorovi písemně (případně SMS zprávou) nahlásit svou
neúčast předem, nebo v případě nepředvídatelných okolností bez zbytečného odkladu.
4. Účastník podpisem Smlouvy prohlašuje, že je zdravotně způsobilý vykonávat dané vzdělávání praxí. V případě, že to
vyžaduje charakter pracoviště poskytovatele 9 , které je místem výkonu vzdělávání praxí, zavazuje se účastník
absolvovat zdravotní prohlídku. Zdravotní prohlídka se koná nejpozději první den realizace vzdělávání praxí a řídí se
ustanovením čl. III. odst. 12 této Smlouvy. Výdaje za zdravotní prohlídku hradí účastníkovi FDV, a to za předpokladu
splnění podmínek uvedených v aktuálním znění manuálu.
5. Účastník odpovídá poskytovateli za majetkovou i nemajetkovou újmu (dále jen „újma“), kterou mu způsobil při výkonu
vzdělávání praxí nebo v přímé souvislosti s ním. Pokud k újmě došlo při výkonu vzdělávání praxí nebo v přímé
souvislosti s ním u jiné právnické osoby nebo fyzické osoby, odpovídá účastník této právnické nebo fyzické osobě.
Náhrada újmy, kterou účastník v průběhu vzdělávání praxí způsobí, se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku. Účastník je povinen si počínat tak, aby nedocházelo k újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví
jiného ani k bezdůvodnému obohacení. Hrozí-li újma, je povinen na ni upozornit mentora (či poskytovatele). Je-li
k odvrácení újmy hrozící poskytovateli třeba neodkladného zákroku, je účastník povinen zakročit; nemusí tak učinit,
brání-li mu v tom důležitá okolnost, nebo jestliže by tím vystavil vážnému ohrožení sebe, ostatní účastníky,
zaměstnance poskytovatele, popřípadě osoby blízké.
6. Zjistí-li účastník, že nemá vytvořeny nezbytné podmínky pro řádný výkon realizace vzdělávání praxí, a to zejména dle
šablony (především materiální a technické vybavení poskytovatele – díl 3.3), je povinen oznámit tuto skutečnost
neprodleně mentorovi a konzultantovi FDV.
7. Účastník je povinen využívat dobu výkonu vzdělávání praxí a materiální a technické vybavení poskytovatele
k vykonávání svěřených činností, plnit kvalitně a včas úkoly související s výkonem vzdělávání praxí, řádně hospodařit
s prostředky svěřenými mu poskytovatelem, střežit a ochraňovat majetek poskytovatele před poškozením, ztrátou,
zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy poskytovatele.
8. Účastník nesmí bez souhlasu poskytovatele užívat pro svou osobní potřebu materiální a technické vybavení
poskytovatele sloužící k výkonu vzdělávání praxí, a to včetně výpočetní techniky a telekomunikačních zařízení.
Dodržování je poskytovatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat.
9. Účastník je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, s nimiž byl při výkonu vzdělávání praxí seznámen,
především o všech informacích týkajících se osobních údajů fyzických osob či údajů majících charakter obchodního
tajemství či jiné obdobné hospodářské hodnoty.
10. Účastník podpisem této Smlouvy vyslovuje souhlas s tím, že fixní náklady spojené s realizací vzdělávání praxí uvedené
v čl. IV. odst. 3, které je účastník povinen poskytovateli uhradit na základě faktury vystavené poskytovatelem na jeho
jméno, za účastníka uhradí FDV10. Účastník FDV zároveň pověřuje k tomu, aby v případě, kdy jsou splněny podmínky
dané touto Smlouvou, provedl převod finančních prostředků přímo na bankovní účet poskytovatele, který je uveden
v kontaktních údajích poskytovatele v rámci vymezení smluvních stran této Smlouvy (viz podrobný postup v manuálu,
příp. v metodickém pokynu, je-li výše fixních nákladů spojených s realizací vzdělávání praxí uvedené v čl. IV. odst. 3 ve
výši 0 Kč).
11. Výdaje za přímou podporu účastníka budou účastníkovi proplaceny pouze za předpokladu, že účastník bude vzdělávání
praxí vykonávat v souladu s pravidly uvedenými v této Smlouvě a v příslušných projektových dokumentech. Proplacení
výdajů za přímou podporu účastníka se řídí touto Smlouvou a příslušnými projektovými dokumenty. Na proplacení
výdajů za přímou podporu účastníka nemá účastník automatický nárok – proplacení těchto výdajů je vždy individuálně
1.

Jedná se o pracoviště poskytovatele, které je místem výkonu vzdělávání praxí a je zařazeno do kategorie prací dle přílohy vyhlášky
č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů,
podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými
činiteli, ve znění pozdějších předpisů.
10
V případě, že budou fixní náklady spojené s realizací vzdělávání praxí uvedené v čl. IV. odst. 3 ve výši 0 Kč, poskytovatel nevystavuje
fakturu na jméno účastníka.
9
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posuzováno ze strany FDV. V případě, že se účastník dopustí neodstranitelného pochybení dle čl. VI. odst. 2 a) této
Smlouvy, má FDV právo tyto výdaje za přímou podporu účastníkovi neproplatit.
Účastník má nárok na náhradu výdajů cestovného pouze z/do místa kontaktní adresy do/z místa/míst pravidelného
výkonu vzdělávání praxí – viz čl. I. odst. 3 této Smlouvy, příp. do místa ubytování, nárokuje-li proplacení těchto výdajů.
Výdaje spojené s výjezdy/pochůzkami jsou hrazeny dle dohody mezi poskytovatelem a účastníkem. Ze strany FDV
nejsou cestovní a jiné výdaje spojené s výjezdem/pochůzkou propláceny.
12. Po řádném ukončení vzdělávání praxí obdrží účastník v souladu s podmínkami manuálu Certifikát o absolvování
vzdělávání praxí (dále jen „Certifikát“). Certifikát slouží jako osvědčení o absolvování vzdělávání praxí.
13. Účastník podpisem Smlouvy stvrzuje, že v souladu a za podmínek § 81 a násl. ustanovení občanského zákoníku bere
na vědomí pořízení, použití a zpracování písemností osobní povahy, podobizny nebo obrazových či zvukových
záznamů týkajících se člověka nebo projevů osobní povahy v rámci popularizace projektu, a to přiměřeným způsobem
v tisku, periodikách, online a dalších médiích běžně používaných k propagaci.
14. Účastník podpisem této Smlouvy souhlasí se zpracováním, užitím a uchováním veškerých osobních a citlivých údajů
v Databázi, interní databázi FDV, na elektronických nosičích či v papírové formě (jméno, příjmení, rodné číslo, pohlaví,
získané tituly, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, telefonní spojení, e-mail, získané vzdělání, získaná dosavadní
praxe, znalosti a dovednosti, bankovní spojení) a dalších souvisejících povinných či nepovinných položek, které jsou
součástí profilu účastníka, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), za účelem jeho prezentace a pro účely plnění této
Smlouvy, dále pro účely realizace projektu (včetně evaluace projektu) a vytváření analýz a statistik prezentovaných
veřejnosti, a to nejdéle do doby, po kterou je Evropská komise oprávněna provádět kontrolu Operačního programu
Zaměstnanost 11 . Osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům FDV, poskytovateli, kontrolním a auditním
orgánům v rámci jejich působnosti a Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV ČR“) jakožto řídícímu
orgánu Operačního programu Zaměstnanost. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně. Účastník bere
podpisem této Smlouvy na vědomí, že stejně jako FDV (projekt „Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“), má
svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá
práva. Mezi tato práva patří: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo požadovat opravu osobních údajů,
právo požadovat omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.12
Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
Datová schránka: sc9aavg
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů správce MPSV ČR jsou uveřejněny na webových stránkách:
https://www.mpsv.cz/cs/.
Totožnost a kontaktní údaje zpracovatele osobních údajů:
Fond dalšího vzdělávání, státní příspěvková organizace MPSV ČR
Na Maninách 876/7
170 00 Praha 7
IČO: 00405698
Datová schránka: hxu5e9c
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatele FDV jsou uveřejněny na webových stránkách:
www.fdv.cz/kontakty

11

Tj. do 31. 12. 2033.
S ohledem na to, že FDV projekt „Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“, nezpracovává osobní údaje na základě souhlasu
subjektu osobních údajů (tj. ke zpracování vždy existuje jiný důvod), není v případě FDV relevantní právo dané osoby odvolat souhlas se
zpracováním. Obdobně není relevantní právo na přenositelnost údajů. Právo na výmaz a právo být zapomenut budou relevantní až po
uplynutí doby, po kterou je FDV projekt „Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“, povinen předmětné osobní údaje uchovávat. Tj.
do 31. 12. 2033 Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete na http://www.vzdelavanipraxi.cz/data/original/zasadyochrany-osobnich-udaju.pdf
12
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III.
Práva a povinnosti poskytovatele
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

Poskytovatel je povinen při realizaci vzdělávání praxí dodržovat povinnosti plynoucí pro něj z příslušné šablony a řídit
se aktuálním harmonogramem. Dále se poskytovatel zavazuje prakticky seznámit účastníka se všemi činnostmi danými
šablonou – viz čl. I. odst. 6 této Smlouvy, nevylučují-li to skutečnosti nezávislé na vůli smluvních stran.
Poskytovatel se zavazuje uvádět informace o realizaci vzdělávání praxí pravdivě a dle pokynů a termínů stanovených
ze strany FDV a dle manuálu.
Mentor je v prvních pěti pracovních dnech od zahájení vzdělávání praxí povinen absolvovat e-learningový kurz (viz
podrobný postup v manuálu).
Mentor:

je povinen absolvovat e-learningový kurz.
Poskytovatel je povinen písemně oznámit absenci mentora přidělenému konzultantovi FDV a účastníkovi. Pokud dojde
k dlouhodobé (více jak 5 pracovních dní) či trvalé personální změně mentora, musí nový mentor splňovat podmínky
dané šablonou, absolvovat e-learningový kurz a splňovat podmínky projektu. Změna osoby mentora podléhá schválení
ze strany FDV. V opačném případě musí být vzdělávání praxí přerušeno až do doby, než bude mentor opětovně
schopen zajišťovat metodické vedení vzdělávání praxí.
Poskytovatel se podpisem Smlouvy zavazuje, že v případě změny docházky na vzdělávání praxí (vč. změny
garantovaného časového intervalu) a jakékoliv změny termínu výjezdu/pochůzky (jsou-li výjezdy/pochůzky v průběhu
vzdělávání praxí vykonávány) bude mentor předem (nejpozději do 14:00 hod. předchozího pracovního dne) písemně
informovat konzultanta FDV a účastníka. Tato změna může být provedena až po schválení konzultantem FDV.
Není-li účastník schopen absolvovat vzdělávání praxí podle této Smlouvy z důvodů dle ustanovení čl. II. odst. 3 této
Smlouvy, umožní poskytovatel účastníkovi vzdělávání praxí dokončit bez zbytečného odkladu po odpadnutí překážky
na straně účastníka, vždy však po předchozí dohodě s přiděleným konzultantem FDV.
Poskytovatel prokazatelně zajistí, aby byl účastník při zahájení vzdělávání praxí seznámen s relevantními obecně
závaznými právními předpisy, jejichž znalost je nezbytná k výkonu vzdělávání praxí. Dále je poskytovatel povinen
účastníka prokazatelně seznámit s jeho vnitřními předpisy nezbytnými pro řádný výkon vzdělávání praxí.13
Během vzdělávání praxí umožní poskytovatel účastníkovi získat informace související zejména s výkonem činností
vykonávaných v rámci vzdělávání praxí a s jejich organizací a také nezbytné zkušenosti pro výkon dané typové pozice.
Poskytovatel se zavazuje vytvořit v místě výkonu vzdělávání praxí podmínky nezbytné pro realizaci vzdělávání praxí
tak, aby mohl účastník vzdělávání praxí řádně vykonávat bez ohrožení zdraví a majetku. Jedná se především o zajištění
materiálního a technického vybavení definovaného šablonou – díl 3.3.
Poskytovatel je povinen (zejména skrze mentora) řídit a kontrolovat činnosti vykonávané účastníkem a hodnotit jeho
zapojení a výsledky, co nejlépe organizovat realizaci vzdělávání praxí, vytvářet její příznivé podmínky a zajišťovat
bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu vzdělávání praxí, vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně účastníka,
zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů, zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku účastníka.
Poskytovatel je z důvodu ochrany majetku oprávněn v nezbytném rozsahu provádět kontrolu věcí, které účastník
k němu vnáší nebo od něho odnáší, popřípadě provádět prohlídky účastníka. Při této kontrole a prohlídce musí být
dodržena ochrana osobnosti podle § 81 a násl. občanského zákoníku.
Poskytovatel se zavazuje umožnit a zajistit vstupní zdravotní prohlídku účastníka nejpozději první den zahájení
realizace vzdělávání praxí, jedná-li se o pracoviště, ve kterém jsou vykonávány práce spadající do příslušené kategorie
prací 14 , což poskytovatel doloží kopií rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví (dle zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Výdaje za
zdravotní prohlídku hradí účastníkovi FDV (za předpokladu splnění podmínek uvedených v manuálu).
Poskytovatel je při realizaci vzdělávání praxí povinen vzít v úvahu fyziologické a neuropsychické možnosti účastníka,
zajistit jeho bezpečnost a ochranu zdraví s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví v souvislosti s výkonem
vzdělávání praxí a čas na přirozené potřeby, jídlo a oddech. Poskytovatel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že zabezpečí
tyto podmínky před zahájením vzdělávání praxí.

Seznámení s těmito předpisy bude provedeno v rozsahu odpovídajícímu rozsahu předpisů, které se vztahují na zaměstnance
poskytovatele.
14
Jedná se o pracoviště poskytovatele, které je místem výkonu vzdělávání praxí a je zařazeno do kategorie prací dle přílohy vyhlášky
č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů,
podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými
činiteli, ve znění pozdějších předpisů.
13
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14. Poskytovatel nesmí vyžadovat od účastníka informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem vzdělávání praxí.
Informace např. o těhotenství, trestněprávní bezúhonnosti lze vyžadovat, jestliže je pro to dán věcný důvod spočívající
v povaze výkonu vzdělávání praxí, které má být vykonáváno, a je-li tento požadavek přiměřený, nebo v případech, kdy
to stanoví zvláštní právní předpis. Tyto informace nesmí poskytovatel získávat ani prostřednictvím třetích osob.
15. Poskytovatel odpovídá účastníkovi za újmu, která mu vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při výkonu
vzdělávání praxí nebo v přímé souvislosti s ním. Pokud k újmě došlo v rámci výkonu vzdělávání praxí u jiné právnické
osoby nebo fyzické osoby, odpovídá právnická nebo fyzická osoba, u níž byl výkon vzdělávání praxí uskutečňován.
16. Poskytovatel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu,
způsobenou třetím osobám. Číslo pojistné smlouvy: ………………….., datum uzavření smlouvy ……………...
Poskytovatel se zavazuje mít uvedenou pojistnou smlouvu platnou po celou dobu trvání této Smlouvy.
17. Poskytovatel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k orgánům
veřejné správy (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za
porušení rozpočtové kázně atd. či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů spolufinancovaných z rozpočtu
EU vůči orgánům, které prostředky těchto fondů poskytují).
18. Poskytovatel podpisem Smlouvy stvrzuje, že v souladu s § 81 a násl. ustanovení občanského zákoníku bere na
vědomí pořízení, použití a zpracování svých písemností osobní povahy, podobizen, obrazových či zvukových
záznamů týkajících se člověka nebo svých projevů osobní povahy v rámci popularizace projektu, a to přiměřeným
způsobem v tisku, periodikách, on-line a dalších médiích běžně používaných k propagaci.
19. Poskytovatel (včetně kontaktní osoby, mentora a oprávněné osoby jednající za poskytovatele) podpisem této Smlouvy
bere na vědomí, zpracování, užití a uchování veškerých osobních a citlivých údajů v Databázi, interní databázi FDV,
na elektronických nosičích či v papírové formě (obchodní firma, název, jméno, příjmení, IČO, datum narození, sídlo,
adresa trvalého pobytu, telefonní spojení, e-mail, bankovní spojení) a dalších souvisejících povinných či nepovinných
položek, které jsou součástí profilu poskytovatele, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), za účelem jeho prezentace, pro
účely plnění této Smlouvy, dále pro účely realizace projektu (včetně evaluace projektu) a vytváření analýz a statistik
prezentovaných veřejnosti, a to nejdéle do doby, po kterou je Evropská komise oprávněna provádět kontrolu
Operačního programu Zaměstnanost 15 . Osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům FDV, účastníkovi,
kontrolním a auditním orgánům v rámci jejich působnosti a MPSV ČR, jakožto řídícímu orgánu Operačního programu
Zaměstnanost. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně. Poskytovatel bere podpisem této Smlouvy na
vědomí, že stejně jako má FDV (projekt „Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“), svá práva a povinnosti při
zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva
patří: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo požadovat opravu osobních údajů, právo požadovat omezení
zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.16
Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
Datová schránka: sc9aavg
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů správce MPSV ČR jsou uveřejněny na webových stránkách:
https://www.mpsv.cz/cs/.
Totožnost a kontaktní údaje zpracovatele osobních údajů:
Fond dalšího vzdělávání, státní příspěvková organizace MPSV ČR
Na Maninách 876/7
170 00 Praha 7
IČO: 00405698
Datová schránka: hxu5e9c
15

Tj. do 31. 12. 2033.
S ohledem na to, že FDV projekt „Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“, nezpracovává osobní údaje na základě souhlasu
subjektu osobních údajů (tj. ke zpracování vždy existuje jiný důvod), není v případě FDV relevantní právo dané osoby odvolat souhlas se
zpracováním. Obdobně není relevantní právo na přenositelnost údajů. Právo na výmaz a právo být zapomenut budou relevantní až po
uplynutí doby, po kterou je FDV projekt „Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“, povinen předmětné osobní údaje uchovávat. Tj.
do 31. 12. 2033 Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete na http://www.vzdelavanipraxi.cz/data/original/zasadyochrany-osobnich-udaju.pdf
16

7
…/

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatele FDV jsou uveřejněny na webových stránkách:
www.fdv.cz/kontakty
IV.
Práva a povinnosti FDV
1.
2.

3.

4.

5.

FDV se zavazuje jednat v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a touto Smlouvou i aktuálním
zněním projektových dokumentů uvedených v čl. I. odst. 2 Smlouvy.
FDV jakožto realizátor projektu zajišťuje e-learningový kurz, proplácí fixní náklady za účastníka poskytovateli a výdaje
za přímou podporu účastníka, má právo provádět kontrolu vztahující se k řádné realizaci vzdělávání praxí v souladu
s ustanoveními čl. V. Smlouvy a projektovými dokumenty.
FDV se při splnění všech podmínek daných touto Smlouvou zavazuje uhradit za účastníka podle čl. II. odst. 10 této
Smlouvy fixní náklady poskytovatele (náklady spojené s realizací projektu) ve výši ……………. Kč a výdaje za přímou
podporu účastníka postupem uvedeným v manuálu.
FDV se při řádném plnění podmínek daných touto Smlouvou, avšak při předčasném ukončení vzdělávání praxí
z objektivních důvodů, tj. z důvodů, které jsou nezávislé na vůli účastníka či poskytovatele a které tito svým jednáním
v příčinné souvislosti nezpůsobili, nebo z důvodů, které vedou k zisku zaměstnání účastníka v průběhu vzdělávání
praxí, zavazuje uhradit poměrnou část fixních nákladů poskytovatele spojených s realizací vzdělávání praxí a výdaje za
přímou podporu účastníka dle čl. II. odst. 10 a odst. 11 této Smlouvy.
V případě, že vzdělávání praxí nebude v souladu s podmínkami této Smlouvy posouzeno jako řádně ukončené, není
FDV povinen tyto fixní náklady a výdaje za přímou podporu účastníka hradit nebo je uhradí jen v částečné výši tak, jak
je uvedeno níže:


V případě neodstranitelného pochybení ze strany účastníka uhradí FDV příslušnou poměrnou část fixních nákladů
na vzdělávání praxí poskytovateli (a to na základě řádně doložených absolvovaných hodin docházky na vzdělávání
praxí). V takovém případě nemá FDV povinnost účastníkovi proplatit výdaje za přímou podporu účastníka dle čl. II.
odst. 11 této Smlouvy. Případné částečné proplacení těchto výdajů je posuzováno individuálně.



6.

V případě neodstranitelného pochybení ze strany poskytovatele uhradí FDV pouze výdaje za přímou podporu
účastníkovi dle čl. II. odst. 11 Smlouvy dle řádně doložených absolvovaných hodin docházky na vzdělávání praxí.
Poskytovateli nebudou uhrazeny fixní náklady na vzdělávání praxí.
Smluvní strany podpisem této Smlouvy berou na vědomí, že FDV může pořizovat zvukový záznam z telefonických
hovorů mezi FDV a ostatními smluvními stranami (včetně mentorů), a to za účelem zjištění zpětné vazby na realizaci
jednotlivých vzdělávání praxí a projektu.
V.
Kontrola řádné realizace vzdělávání praxí

1.

2.

3.
4.

5.

6.

FDV, jakožto realizátor projektu proplácí fixní náklady za účastníka poskytovateli a hradí výdaje za přímou podporu
účastníka, kontroluje, zda je e-learningový kurz a vzdělávání praxí realizováno v souladu s ustanoveními Smlouvy, dle
příslušné šablony a v souladu s aktuálním zněním projektových dokumentů.
Kontrola řádné realizace vzdělávání praxí se rozlišuje na kontrolu na místě (dále jen „kontrola na místě“) a ověřování
naplnění povinností smluvních stran na základě doložených dokumentů ze strany poskytovatele a účastníka (dále jen
„kontrola“).
Kontrola spočívá ve vyhodnocování dokumentace předkládané účastníkem a poskytovatelem za účelem zajištění
kvality vzdělávání praxí a souladu s projektovými dokumenty a Smlouvou.
Kontrola na místě může být prováděna v místě výkonu vzdělávání praxí, případně v místě ubytování (pokud účastník
nárokuje k proplacení výdaje za ubytování). Poskytovatel a účastník mají povinnost umožnit přístup do místa výkonu
vzdělávání praxí (příp. do místa ubytování) pověřeným zástupcům FDV na základě Pověření ke kontrolám na místě
FDV (dále jen „Pověření“).
Účastník a mentor (příp. oprávněná osoba poskytovatele) jsou povinni předložit pověřeným zástupcům FDV
identifikační průkazy s fotografií a jedinečným identifikačním údajem (rodné číslo, datum narození). Pověření zástupci
FDV následně seznámí kontrolované osoby s průběhem kontroly a Poučením o právech a povinnostech kontrolujících
a kontrolovaných osob v souvislosti s prováděním kontrol realizace vzdělávání praxí (dále jen „Poučení“). Poučení
popisuje proces kontroly na místě a také informaci o tom, že v průběhu kontroly na místě může být pořizována
fotodokumentace, případně zvukový záznam. Účastník, mentor a oprávněná osoba (v případě přítomnosti) jsou povinni
se s Poučením seznámit a následně jej vlastnoručně podepsat.
Předmětem kontroly na místě je mj. dokumentace související s realizací vzdělávání praxí a kontrolou řádné realizace
vzdělávání praxí a činností vykonávaných v rámci vzdělávání praxí s ohledem na danou typovou pozici. Kontrola na

8
…/

místě probíhá formou oddělených pohovorů s mentorem a účastníkem. Z pohovorů mohou být na místě pověřenými
zástupci FDV vyhotoveny Záznamy z pohovoru, které jsou účastník a mentor povinni následně vlastnoručně podepsat.
7. Neposkytnou-li účastník či poskytovatel (mentor, či oprávněná osoba) potřebnou součinnost při plnění ustanovení čl. V.
odst. 1 nebo bude-li kontrolou zjištěno, že vzdělávání praxí není realizováno řádně podle této Smlouvy (tj. budou-li
zjištěny okolnosti prokazující, že není naplňován smysl či podstata vzdělávání praxí), není FDV povinen hradit jakékoliv
výdaje/náklady související s realizací vzdělávání praxí dle této Smlouvy a bude postupováno dle čl. IV. odst. 5.
8. V případě zjištění neodstranitelných pochybení poskytovatele či účastníka při kontrole řádné realizace vzdělávání praxí
je ze strany FDV přerušena docházka účastníka na vzdělávání praxí a jeho administrace. Přerušení docházky účastníka
na vzdělávání praxí je vždy oznámeno všem smluvním stranám písemně (formou e-mailu) a trvá až do řádného
vypořádání kontroly realizace vzdělávání praxí v souladu s projektovými dokumenty. Zároveň s přerušením docházky
dochází k přerušení proplácení jakýchkoliv výdajů/nákladů souvisejících s realizací vzdělávání praxí dle této Smlouvy.
9. Výstupy z kontroly dle tohoto čl. jsou poskytovateli a účastníkovi zasílány písemně (včetně e-mailové formy, respektující
ustanovení čl. I. odst. 12), a to v případě, že není kontrola řádné realizace vzdělávání praxí uzavřena na místě.
Poskytovatel a účastník jsou povinni se s výstupy z kontroly seznámit.
10. Současně v případě zjištění neodstranitelných pochybení poskytovatele dle čl. VI. odst. 2 této Smlouvy, může být ze
strany FDV pozastavena veškerá činnost poskytovatele v projektu, tj. probíhají-li u poskytovatele jiná vzdělávání praxí,
může být ze strany FDV i u těchto vzdělávání praxí přerušena docházka na vzdělávání praxí a následně mohou být tato
vzdělávání praxí předčasně ukončena odstoupením od již uzavřených smluv či ukončením plánované realizace, a to
bez nároku poskytovatele na proplacení fixních nákladů za tato vzdělávání praxí dle čl. II. odst. 10 této Smlouvy,
případně nemusí být zahájena jiná plánovaná vzdělávání praxí téhož poskytovatele. Stejně tak může být vzdělávání
praxí realizované na základě této Smlouvy ze strany FDV předčasně ukončeno odstoupením od této Smlouvy bez
nároku poskytovatele na proplacení fixních nákladů (dle čl. II. odst. 10 této Smlouvy) v případě zjištění neodstranitelného
pochybení poskytovatele u jiného vzdělávání praxí, kterého se účastní tentýž poskytovatel.
11. Za předpokladu, že si adresát nevyzvedne dané výstupy z kontroly ve lhůtě stanovené subjektem tento dokument
doručujícím, bude aplikováno ustanovení § 570 odst. 1 občanského zákoníku.
VI.
Vymezení odstranitelných a neodstranitelných pochybení Smlouvy
1.

Odstranitelná pochybení, tj. taková pochybení, která lze odstranit a neohrozí řádnou realizaci vzdělávání praxí.
a) Účastník se dopustí odstranitelného pochybení zejména v následujících případech:


nedodržení termínu pro vyplnění deníku v Databázi nebo chybné či nedostatečné vyplnění deníku či
nesoučinnost účastníka při kontrole;
 nedodržení termínu pro vyplnění evaluačních dotazníků;
 nedodržení termínu pro předání tabulek cestovních dokladů či dokladů o zaplacení ubytování včetně
průvodního listu účastníka mentorovi;
 neoznámení změny, která má vliv na realizaci vzdělávání praxí na straně účastníka, mentorovi a přidělenému
konzultantovi FDV (nejedná se o změnu v docházce).
b) Poskytovatel se dopustí odstranitelného pochybení zejména v následujících případech:


2.

nedodržení termínu pro zaslání tabulek cestovních dokladů, účetních dokladů o zaplacení ubytování účastníka
včetně průvodního listu přidělenému konzultantovi FDV;
 nedodržení termínu pro zaslání vytištěných a podepsaných deníků za všechny kalendářní měsíce, v nichž
probíhalo vzdělávání praxí, po ukončení docházky na vzdělávání praxí;
 nedodržení termínu pro absolvování e-learningového kurzu mentorem;
 nedodržení termínu pro vyplnění evaluačních dotazníků;
 neoznámení změny, která má vliv na řádnou realizaci vzdělávání praxí na straně poskytovatele, účastníkovi
a přidělenému konzultantovi FDV (např. nepřítomnost mentora).
Neodstranitelná pochybení
Za neodstranitelné pochybení se považuje takové pochybení, kdy poskytovatel nebo účastník podstatně porušil
podmínky Smlouvy či projektových dokumentů uvedených v čl. I. odst. 2 Smlouvy a toto pochybení ohrožuje řádnou
realizaci vzdělávání praxí. FDV je v takovém případě oprávněn od Smlouvy odstoupit a uplatnit na té smluvní straně,
která svým jednáním toto způsobila, zákonné nároky na náhradu vzniklé újmy v celé její výši. Za neodstranitelné
pochybení se považuje rovněž opakované pochybení odstranitelné, na které byl účastník a poskytovatel písemně
upozorněn ze strany FDV.
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a) Účastník se dopustí neodstranitelného pochybení zejména v následujících případech:


nenastoupení účastníka na vzdělávání praxí v den nástupu zahájení docházky dle harmonogramu bez udání
důvodu;
 neabsolvování lékařské prohlídky v určeném termínu, vyžaduje-li to pro danou pozici šablona;
 včasné neoznámení změny v docházce účastníka mentorovi;
 absence účastníka v místě výkonu vzdělávání praxí v době, kterou poskytovatel stanovil jako garantovaný
časový interval v harmonogramu;
 porušení obecně závazných předpisů, zejména předpisů týkajících se oblasti bezpečnosti práce a souvisejících
vnitřních předpisů poskytovatele;
 postupování účastníka v rozporu s oprávněnými pokyny mentora;
 porušení povinnosti mlčenlivosti;
 uvedení nepravdivých informací zejména o:
 zdravotním stavu,
 nemoci v průběhu realizace (nezaslání vyžádaného potvrzení od lékaře přidělenému konzultantovi FDV),
 vzdělání a kvalifikaci,
 statusu (student, OSVČ aj.),
 trestní bezúhonnosti (vyžaduje-li to pro danou pozici šablona a nabídka),
 realizaci vzdělávání praxí;
 neodstranění odstranitelných pochybení zjištěných při kontrole řádné realizace vzdělávání praxí ve stanovené
lhůtě;
 neoznámení změn, které mají vliv na to, zda se účastník může nadále účastnit projektu (zejména stane-li se
studentem, OSVČ apod.), konzultantovi FDV;
 neposkytnutí součinnosti FDV dle této Smlouvy a projektových dokumentů.
b) Poskytovatel se dopustí neodstranitelného pochybení zejména v následujících případech:














neabsolvování e-learningového kurzu mentorem po opakované výzvě přiděleným konzultantem FDV;
nezajištění zdravotní prohlídky účastníkovi, vyžaduje-li to pro danou pozici šablona;
nesoučinnost při kontrolách řádné realizace vzdělávání praxí;
nezajištění podmínek pro řádnou realizaci vzdělávání praxí;
neoznámení změny docházky či absence účastníka v místě výkonu vzdělávání praxí v době, kterou
poskytovatel stanovil v harmonogramu jako garantovaný časový interval, konzultantovi FDV;
vyžadování informací od účastníka, které nesouvisí s realizací vzdělávání praxí;
uvedení nepravdivých informací zejména o:
 realizaci vzdělávání praxí,
 bezdlužnosti,
 osobě mentora (kvalifikace, pracovní pozice, doba trvání zaměstnaneckého poměru, výše úvazku apod.);
nepřijetí nápravných opatření stanovených ze strany FDV u odstranitelných pochybení zjištěných při kontrolách
řádné realizace vzdělávání praxí ve stanovené lhůtě;
neoznámení změn, které mají vliv na to, zda se poskytovatel může nadále účastnit projektu (zejména
bezdlužnost, změna mentora, rozvázání pracovního poměru s mentorem, změna výše úvazku mentora apod.),
konzultantovi FDV;
neoznámení skutečnosti týkající se postavení účastníka vůči poskytovateli, která by měla vliv na splnění
podmínek projektu ze strany účastníka dle aktuálních verzí projektových dokumentů - jedná se zejména
o zaměstnanecký vztah účastníka a poskytovatele v posledních 5 letech před začátkem vzdělávání praxí či
o vztah mezi mentorem a účastníkem, který by splňoval prvky vztahu osoby blízké dle § 22 občanského
zákoníku;
neposkytnutí součinnosti FDV dle této Smlouvy a projektových dokumentů.

VII.
Předčasné ukončení Smlouvy
1.
2.
3.

Tuto Smlouvu lze ukončit na základě vzájemné písemné dohody všech smluvních stran.
Ukončena může být též formou odstoupení v případě důvodů, které jsou v této Smlouvě taxativně uvedeny.
K ukončení této Smlouvy může dojít také z objektivních důvodů nebo při podstatné změně objektivních okolností, které
svou povahou neumožňují řádné dokončení vzdělávání praxí v celém jejím rozsahu, tzn. v případě, kdy jedna či více
smluvních stran nejsou při řádném plnění podmínek z objektivních důvodů, tj. z důvodů, které jsou nezávislé na jejich
vůli a které tito svým jednáním v příčinné souvislosti nezpůsobili, schopni dokončit vzdělávání praxí v požadovaném
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4.

rozsahu a dostát tak závazkům plynoucích z této Smlouvy, či z dalších důvodů stanovených v projektových
dokumentech dle čl. I. odst. 2 (následná nemožnost plnění). Smluvní strany se v případě, kdy výše zmíněné okolnosti
prokazatelně nastanou, zavazují bez zbytečného odkladu k vzájemné součinnosti ohledně ukončení této Smlouvy, a to
tak, aby byla v co nejvyšší možné míře šetřena práva všech smluvních stran.
FDV je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy a dále pak
v případech, kdy:



5.

6.

se účastník nebo poskytovatel dopustí neodstranitelného pochybení dle čl. VI. odst. 2;
se poskytovatel dopustí neodstranitelného pochybení dle čl. VI. odst. 2 u jiného realizovaného vzdělávání praxí
dle čl. V. odst. 10;
 nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě nákladů na
vzdělávání praxí, které mají být poskytovány podle této Smlouvy v následujícím roce;
 bude ze strany Evropské unie rozhodnuto o ukončení či pozastavení čerpání prostředků Evropské unie či jejích
fondů.
V případě odstoupení od této Smlouvy je odstupující smluvní strana povinna toto neprodleně písemně oznámit
a odůvodnit tuto skutečnost všem smluvním stranám. Odstoupení od této Smlouvy je účinné k datu, kdy písemné
oznámení o odstoupení obdržely všechny smluvní strany.
Smluvní strany se dohodly, že účinky odstoupení jsou pro potřeby této Smlouvy vždy považovány za účinky odstoupení
ex nunc, tj. k okamžiku účinnosti odstoupení (nikoli zpětně k okamžiku uzavření Smlouvy). Smluvní strany se dále
dohodly, že případné odstoupení se netýká nároku FDV z odpovědnosti za újmu způsobenou porušením povinností
poskytovatele nebo účastníka a dále těch nároků, které z povahy věci a dle platných právních předpisů nezanikají spolu
se zánikem této Smlouvy, tedy např. oprávněnost zpracování osobních údajů, na případnou úhradu části fixních nákladů
na vzdělávání praxí přímo na účet poskytovatele apod.
VIII.
Závěrečná ustanovení

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Smlouva nabývá platnosti a stává se účinnou dnem jejího uveřejnění v registru smluv17.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. na dobu trvání vzdělávání praxí v souladu s Přílohou č. 1 a Přílohou č. 2 této
Smlouvy.
Změny této Smlouvy lze provádět pouze se souhlasem všech smluvních stran, a to písemně ve formě dodatků
číslovaných v chronologickém pořadí a podepsaných všemi smluvními stranami. Údaje nemající vliv na řádnou realizaci
a ukončení vzdělávání praxí, jakož i následné proplacení nákladů a výdajů na vzdělávání praxí (např. změna jména
zodpovědného konzultanta FDV, změna e-mailu apod.), mohou být aktualizovány (měněny) po oznámení zbývajícím
smluvním stranám e-mailem s potvrzením o doručení. V pochybnostech může kterákoliv smluvní strana trvat na
vyhotovení písemného dodatku u takto oznámené změny údajů.
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou či projektovými dokumenty, se
přiměřeně řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Smluvní strany berou podpisem této smlouvy na vědomí, že je FDV povinen uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv dle
zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dále FDV může zveřejnit tuto smlouvu v souladu se svými
zákonnými povinnostmi plynoucími především ze zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, či jiných zákonů, jakož i dle svého rozhodnutí. Poskytovatel a účastník ke zveřejněním
a uveřejněním této smlouvy dle předchozí věty udělují FDV svůj souhlas.
Smluvní strany sjednávají, že jakýkoliv závazek úhrady dle této Smlouvy se stává ze strany FDV splatný do 40 dnů od
oprávněného vystavení faktury za předpokladu, že v této době obdržel FDV příslušné finanční prostředky ze strany
poskytovatele dotace (tj. MPSV ČR). V případě, že ve lhůtě splatnosti příslušné faktury FDV finanční prostředky od
poskytovatele dotace na úhradu jeho finančního závazku dle této Smlouvy neobdrží, dohodly se smluvní strany, že
splatnost faktury dle předchozí věty (40 dnů) se nepoužije a finanční závazek dle této Smlouvy je splatný do 14 dnů od
obdržení příslušných finančních prostředků na jeho úhradu ze strany poskytovatele dotace.
Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom s tím, že její přílohou
a nedílnou součástí Smlouvy je Příloha č. 1 – Harmonogram vzdělávání praxí a Příloha č.. 2 - Čestné prohlášení
účastníka v projektu „Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“.

FDV má jakožto státní příspěvková organizace dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, povinnost tuto Smlouvu uveřejnit
v registru smluv. Účinnost smluv podléhajících povinnosti uveřejnění v registru smluv pak nastává nejdříve dnem jejich uveřejnění.
17
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8.

Podpis na této Smlouvě slouží zároveň jako podpisový vzor pro ostatní podepsané dokumenty. V případě, že podpis
na dokumentech souvisejících s touto Smlouvou nebude tomuto podpisu odpovídat, je FDV oprávněn požadovat osobní
setkání s osobou, která daný podpis měla učinit.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu včetně její přílohy před jejím podpisem přečetly, že byla podepsána po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni ani za nijak
nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

………………..……………
podpis účastníka

…………………………..……………
podpis/y (a razítko) poskytovatele

V Praze dne…………………

…………………………..……………
podpis (a razítko) FDV
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