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ANOTACE: 
 
Podstatou tohoto bodu je schválení smlouvy o zabezpečení odborné praxe pro účastníky 
rekvalifikačního kurzu pro pracovní činnost nových asistentů prevence kriminality.   
   
 
NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o zabezpečení odborné praxe pro účastníky 
rekvalifikačního kurzu pro pracovní činnost „Asistent prevence kriminality“, která bude uzavřena  
mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Trivis – Centrum vzdělávání, s.r.o., v předloženém 
znění. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starosta města: Místostarosta města:  

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. Auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení: Tajemník MěÚ: 

Zpracoval: Mgr. Martin Kunc 

 

Předkládá: M ěstská policie  

 



 
Č.j.: 823/2016/MP     Ve  Žďáře nad Sázavou dne  20. 10. 2016  
 
                          
                                                                 
Rada města 
Žďáru nad Sázavou 
 
 
 
 
 

Schválení smlouvy o zabezpečení odborné praxe –  materiál do  Rady města 
 
 

 
V oblasti nově zřízených pozic asistentů prevence kriminality, ke kterým došlo na základě  již 
uzavřené dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 
příspěvku č. ZRA-V-2013/2016, je nutné schválit smlouvu o zabezpečení odborné praxe. Praxi 
bude provádět společnost Trivis – centrum vzdělávání, s.r.o. Město Žďár nad Sázavou nehradí 
náklady spojené se zajištěním uvedeného rekvalifikačního kurzu. Náklady vůči společnosti Trivis 
nese Úřad práce ČR, město hradí pouze část mzdy asistentů prevence kriminality. Tato smlouva je 
Vám předkládána k posouzení a následnému schválení.  
 
 
Tímto si dovoluji předložit Vám tento materiál s návrhem na schválení viz. (návrh usnesení). 
Děkuji. 
 
 
 
 

Mgr.  Martin  K u n c 
                                                                                                          vedoucí MP Žďár n.S. 



Smlouva o zabezpe čení odborné praxe  
pro účastníky rekvalifikačního kurzu 

pro pracovní činnost „Asistent prevence kriminality“ 
 

kterou uzavírají podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tyto smluvní strany: 
 
1. Město Žďár nad Sázavou  
Žižkova 227/1 
59131 Žďár nad Sázavou 
zastoupené starostou města Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
IČO: 00295841 
(dále jen poskytovatel praxe) 

a 

2. TRIVIS – Centrum vzdělávání, s.r.o. 
Na terase 355/8 
18200 Praha 8 
zastoupena JUDr. Karlem Klvaňou 
IČO: 27159311 
(dále jen vysílající subjekt) 
 
   

Článek I. 

Předmět smlouvy  

1. Předmětem této smlouvy je zajištění praktického a odborného průběhu rekvalifikačního 
kurzu pro pracovní činnost „ Asistent prevence kriminality“. Za tím účelem se smluvní 
strany zavázaly k plnění následujících povinností. 
 

2. Poskytovatel praxe se zavazuje ke splnění umožnit účastníkovi rekvalifikačního kurzu 
v rámci odborné praxe seznámení se s praktickými činnostmi asistenta prevence 
kriminality v rámci plnění úkolů Městské policie při zajištění veřejného pořádku v daném 
městě. 
Výkon odborné praxe bude probíhat v dohodnutém místě a rozsahu. 
 

3. Vysílající subjekt se zavazuje vykonávat odborný pedagogický dozor v průběhu 
rekvalifikačního kurzu, a to zejména v těchto oblastech: 

� Provádění dohledu v součinnosti s obecní policií při zabezpečování bezpečnosti a 
veřejného pořádku v obci s využitím místní a osobní znalosti. 

� Předcházení společensky nežádoucímu jednání a řešení vzniklých sporů souvisejících 
narušováním zásad občanského soužití. 

� Upozorňování občanů na dodržování obecně závazných zákonů, vyhlášek a nařízení obce 
vztahujících se k jejich bezpečnosti a ochraně veřejného pořádku. 

� Oslovování osob porušujících základní společenské normy, pravidla a veřejný pořádek.  

� Přispívání k zjišťování přestupkové a jiné nežádoucí činnosti. 

� Poskytování základního doporučení osobám se sníženou pracovní a sociální kompetencí 
včetně odkazování na kompetentní instituce základního poradenství a komunikace 
s osobami pod vlivem návykových látek. 



� Zvládání osob, je-li jejich jednání v rozporu s dobrými mravy; zvláště pak v případech 
přestupků, nebo jiných správních deliktů. 

� Uplatňování základních principů součinnosti s pověřeným pracovníkem obecní policie -
Mentorem, složkami IZS, odborem sociálních věcí a terénními sociálními pracovníky, 
nestátními neziskovými organizacemi, s romskými poradci a asistenty, protidrogovými 
poradci, manažery prevence kriminality, občanskou poradnou a především s občany 
města. 

� Upozorňování na základní standardy bezpečnosti a veřejného pořádku. 

� Informování svého Mentora a vybrané pracovníky OP|MP o skutečnostech, majících vliv 
na bezpečnostní situaci v obci a na veřejný pořádek. 

� Působení na děti a mladistvé v oblasti zjištěných negativních jevů; zejména záškoláctví, 
kouření, konzumace alkoholických nápojů, drog v rámci realizace specifických 
preventivních činností. Výchovně vzdělávací působení v rámci volnočasových aktivit. 

4. Místem výkonu praxe je město Žďár nad Sázavou v součinnosti s Městskou policií, která 
sídlí na adrese: Náměstí republiky 75/2, Žďár nad Sázavou 

5. Rozsah odborné praxe činí celkem 32 hodin a bude probíhat v době od 8:00 hod. do 
16:00 hod. 

 

II. 

Práva a povinnosti poskytovatele praxe 
 

1.  Poskytovatel praxe umožní účastníku kurzu během praxe odkládání osobních věcí na 
místech k tomu určených poskytovatelem praxe a užívání sociálního zařízení v místě 
výkonu praxe.  

2.  Poskytovatel praxe umožní garantovi praxe či jinému pověřenému zástupci vysílajícího 
subjektu dohled nad výkonem odborné praxe dle čl. 1. 

3.  Pokud účastník kurzu v souvislosti s výkonem odborné praxe svým jednáním nebo 
vystupováním vážným způsobem poruší obecně závazné právní předpisy, interní předpisy 
poskytovatele praxe nebo nedbá udělených pokynů, oznámí poskytovatel praxe tuto 
skutečnost bezodkladně písemně garantovi praxe. 

 

III. 

 Práva a povinnosti vysílajícího subjektu 

1. Vysílající subjekt předem určí osobu pověřenou výkonem dohledu nad průběhem praxe - 
garanta praxe. 

2.   Vysílající subjekt před zahájením jakýchkoliv činností seznámí účastníky praxe s předpisy 
na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a s interními předpisy 
poskytovatele praxe. 

3.   Vysílající subjekt prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy uzavřenu pojistnou 
smlouvu, která jako jedno z pojistných rizik kryje i škodu způsobenou jejím studentem při 
výkonu odborné praxe poskytovateli této praxe a současně i škodu vzniklou studentovi při 
výkonu odborné praxe. V obou uvedených případech však může být způsobená škoda 
regresně vymáhána po skutečném škůdci v rozsahu jeho zavinění. 



IV.  

Ostatní ujednání 

1. Poskytovatel praxe po účastníku kurzu ani po vysílajícím subjektu nepožaduje 
v souvislosti s uskutečněním odborné praxe žádné platby a tato bude poskytnuta 
bezplatně.  

2. Poskytovatel praxe ani vysílající subjekt v souvislosti s absolvováním odborné praxe 
neposkytují účastníkovi kurzu žádnou finanční odměnu, náhradu osobních nákladů, 
věcných nákladů, jízdného, stravného apod. 

V. 

Zánik závazku 

1. Závazek ze smlouvy může zaniknout písemnou dohodou smluvních stran.  

2. Smluvní strany si v souladu s § 1998 odst. 1 občanského zákoníku ujednaly, že závazek 
ze smlouvy dále může zaniknout výpovědí kterékoliv ze smluvních stran i bez uvedení 
důvodu, a to s výpovědní dobou, která činí 14 kalendářních dnů ode dne doručení 
výpovědi druhé smluvní straně. 

VI.  

Závěrečná ujednání 

1. Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky. 

2. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.  

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami. 

4. Právní vztahy v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a 
dalšími právními předpisy ČR. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že poskytovatel praxe má povinnost tuto smlouvu  
zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva 
neupravuje obchodní tajemství.  

6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou dne 31.10.2016 
usnesením č.j.: 823/2016/MP. 

VII.  

Platnost smlouvy 

     1.   Smlouva se uzavírá na dobu určitou: od 1. 11. 2016 – 30. 11. 2016. 

 

 

Za město Žďár nad Sázavou :                            Za TRIVIS Centrum vzdělávání: 

 

 

………………………………      ……………………………… 

Ve Žďáře nad Sázavou dne …………2016                             V Praze dne …………2016 


