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r,ap'sanáu l*ajskÓho sclu'ciu v (")cskýolr i}uríčjovicícJ'r, oclciíl (), vložka Í29:ť/
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I'iátcc DP}] v CI{: .tno
'/'as1i:tapená:. Pav[ínou l)vclřáktlvorr'ieclnal.r:lkou

(rÍ ri l c .j cn,, I)oskytovntelúí)

SMLI)VNI S:lrtRnv

l.'l. gbjoclnal-el prohlašuio, ž,c ia spolcčrros1í r,řirsnou. a' cxislu.j'íoí v souladu

s právnínii přcrjpisy Č.]oskó rcprrirlik5l a jako lakovir jr: oprávnčina ul't.tt..,řil1u1o Snllouvu.

1'2. l)osky1.ova1.ol prolriašr:jo, žo jo spolcč1nos1.í r,Yir,enclu a cxistl.rjíoí r, soulaclu

s právními předpisy čleski: ropulriiky a.jako takov1r jo oprirvrlčna uytwÍit tuto SmJotlvtt.

tlČli;l A x'Iilll}Rll tl;'r SMt,cx lvv

2..1. tjčolem tÓ1.o Snrltruvyio posk;'lnrrtí vzclč:lťrriac'ích služcb vybranÓ skupirrč: osob

urěcných 6lriodna1clonr v ránoi rcal|t,acc projtd<tu l:ilJ * pcnízo šI<olárn, šablona tI/4 '

}{očni jazykove kurrry pro učitclo ajzich jazyl<ti (dálo jen ,jar,ykavi vr.r}ólá:'táni")

a s tím .souviscjící osvojcní si ocibonrýclr znalostí v cianÓ obla.sti příslušrrýnri clsoba.mí'

2.2' llřcclmě1.cm tÓto Srnlouvy je 't,áv'az,ck l}oskylrrrlatolo připrartiÍ tl rea]i.r>val.

jazrykeirlou výuku v rozsahu, kvalitč: a za. podrníncl< sl.a'novcnýoh 1outo Sm]c}uv{lu'a 'r,ávíyajíjk 
Objeclrratele za poclnrinck clrilo stanovcných r'ap|'aÍit Poskytovaloli

elohoclnutou ocnu.
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3'1. I(ozsah aharmtlnop1ranr výtrky:
Stu<li.jnínr oyklcnr .jo obciotrí školního rol<u (lis1.tlpad čcrvon), pŤlč,amř, hocÍirrclvá

clolaoc naklrz, zxrp''lickóho .iay,yka čirrí 60 vyu'i!<rrlacích hodirr (l vy15' hcrcl.'" 45 min)
a na kurr, něrnookÓhc: .iar'yka' rtlvniiž 60 vyrrčxlvae:íelh hodin. S1andarrlni! brrtÍc výrrka
prohríhat v c}orrItlrrcných lcn"níneolr vž<Íy 2 vyučovací hoclirry týdnč,

3.2. l(ontaktnínri osobarni pro 1.u1o Sm]ouvu jsorr:

za Objednalclc:
Mgr. Pctr Kubcš

"i'et.: 60241501 i
e-mai I : rcrJ it.cl @,sk olajh 

" 
cr.

za Poskl4oval.ele:
J)avlína Dvořaková
te1.:'/7T40772

Mgr. Maric Valdov;i
tal.:777300757

c-m ai I : gitnls@pr-_ashe_y-uqa

Kon1ak1ní osoby jsorr oprávnčny vóst jcdnáni Iýkajiaí se tólc Smlotrvy a roešit proLrlónry

vznik]Ó při poskyclvání s]užcb poďle 1.ét.o Snrlouvy popř' clclcgoval k l.črnto ričclů.rn

další osobu'

3'3. Yr,délávaxi sluŽby budou poskytovány lckloryl Posky1oval.clc, v prostoreolr
Objeďnatolc, Matcřská škola, '/'ákLadni škola a. Prakliokii školrr, .]arošovská 1lz5lil,
.}indříchův I'llradeo 377 01, ncbcr v sÍcllc Posky1.orlat.clc, "lazykclvá. ško1a '/,acht>vás. r. 0.?

Ná-drďní 187[ll".iindřiohův Ilradoc 377 01.

3'4. l)tl clobu prodlen'í sposlrvtoviinírn vr.dělávacich služob cllo 1r:tcl SnrlrluvY
způsobcného na straně ['osky1ova1.t:io ncní Objglnaíol v prodlcní s plnčlrírn

.iakýchl<oliv svýclr povinnost'í, a naopalr, po rlobu proclloní s pl'nčnínr povi.nnosl-í

objcdnatclc poclle tóto Snrlouvy noni l}oský'ovalcl v prodloní s plnčrrÍm svýdr
povinnosti.

4. I'0VINNOST| SMI,I]VNÍCII ST'I{AN Á S(}UčINIt{(}s'r

4.l. PoskyÚovatel se zavazujc:

4.1 .1. 'iakókoliv inÍrrnnace' písemnt>sti a nralcriály přodanó nru Objcclnal.elem vyvž,i1'
pouze pro účely tÓto Snrlouvy, a tcl v souladu s podmínkarni tóto Smlouvy;
4.1.2. r.aistit prostory a toclrnickÓ vybavcni potřcbnÓ pro poskytrruÍí vy,déIávaoích
slttžcb, a to po dohodě s Objcdna1clom;
4'1.3' r,ajist.it účastníkůnr 'iazylcovÓlro vz,<Iéláyání výrrkorlti malerižlJy, klcrÓ .jinr po
ukončení kurzu automrrlioky 't,ttstáxají' Poskytovat'el riča.stníkůnr skupinovd:ho
jazrykorióho vr,dólávání doporučí hlavrri sludiiní ma1.cri'éily (učobnicc, cvičcbnicc, CI)
apod.)"
4.1.4. vóst řádnou prer,cn(:ni listirru účast'níků jaz,ykoÝóho vrió1áyání
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4'1.5. vyclal. Úcjaslníkůn při ukončcní ktirzu osr,čr]čcní prol<azrriíc:í.jojic;h 'r,ískan'Ó

.jazyk ovi: 'rnalosIi,

()lricdnatcl sc r.avazujc:

4.2"1' vybrat cclkcm 9 rič:astrríků jzrzykovť:hcl vzdiilirvárli a cloc1al Poskytova1.cli iejiclr
jmenný sct,nam s rozllčlením cÍcr drlou skitpin, anglioký 'iar,yk a ninrcoký jal,yk.

4.2.2, 'taiist.i1 prostory ei lcchnickó vytravení potřebnÓ prtl poskylnulí vzelčíávaoíclr
služeb, a' lo po dohodč s .PoskYlorzalclcrn;

4.2.3. <lrnámjl' ncprodlonč písemnó (i olokl.roniol<tlu poš1ou) Posky1rlval'cli, pokud
ncdošIcl k ptlskytnuti služelr podlc tóto Smlouvy.

CENA Á l}l,A',l'BBNÍ }}()l}MÍnrcv

5.l . Colková cenaZa. služby posky1.nu1cl podlc tÓto Snrlouvy (rÍálc jen ,,Ccnal') jc:

67.500,- Kč (slovy: še.desátseď.rntisícpě.tseí korun. r\cských}. V ceni jc r,ahrnlsl.a

výuka v cc]kovcirn rozsahu' 120 vyučovaoích hoclin a výukovó rna1'eriály pro 9

účastn íků .i azyltovóho v r,délitv áni.

5.2. }ral<turačni poclrn ínky :

5.z.1 ' I}oskýovatol vystaví lakturrr k vyúč1ov;iní poskytn'u{.d Vý11ky 't,a ka]onóáhsi
měsío, vŽdy nejpozději elo 7. dna n'lčsíoo ná.s]ecluiícího po iclrcl skonČicrrí.

5.2'2. Objednatcl uhradí Íakturu clo l4 cjnů od.ioiího elonlčen'í. l}ucle-li Objedna.tcl
rz prorllení s ťrhrerdou polrlctlávck l)oskytova1clc, je pclr'incn r'aplllÍil. Poskyl.oriatcli
ťrroky z prodlonÍ ve výši 0,a5o/o r ď)vŤ,na čáslky 't,akaž,dý clcn p.rocÍ}oní'

5'2.3. li'aktura musi obsith<>vat ná]ežjlristi daňovť:ho cjoklacÍu pocÍlc obccnč r,áptlrnč.,hr>

prárvního předpisu.

5,2.4. l}ovinnou přílohou Í-aktrrry svyričtovánínr pclskv1nulÓ výuky 'l,a kalanr3itlni
měs.ío j sou prczenční li sti ny .i cdnotl ivých skupin'

5'3. ObjceÍnalel jc oprávněn krlykoli v průbčhu reali'l,acc systónru iay,ykovÓho
vzdéláy'aní' a v případč, pokurd sc poskylovirrrí s]rrŽeb Poskylovatc]crn odohýlilo
od Smlouvy, vznést vůči }'oskylrlvrrteli písemnou 'nánr'it!<u týkai'íc'í se l<vali1y a obsa.hrr
prrskytovarrýchvrÁélávacÍch sluŽeb nebo osoby Jcktorťi, s konkrÓtnínr oclůvoclnčním'
v čcm výlrrac{a Obiodnalolc spočívá.. Poskytovatcl je povincn se k rrámi1co Objednal-elc
písemnč vyiádřit ve lhůtč 10 dnů. }}urle-li str'anovisko stran rordílnó' 'isou.icjioh
zástllpci Flovinni iej osobrnč pro.icrl-na1' V př'ípadč, ž,c námitka Objcclnatcle brrcio

oprávnčná, a clošlo-li k projcdnzrní poc{lc předclrozí včty, jc Olricdnal.cl dlc svÓlro
výběnl oprávněn poža.dovat přislušnou nápravtr, a to např. znrěnu lcl<tora, opětovnÓ
poskytnutí příslušných vzďélžnacich s]užcb (nclro twedcní iciich obsahit do souladlr
s obsahgm clohodnutým podle tóto S.mlouvy), ncbo poskytnrrtí přinrči'ené slevy.

5.
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Snr]tlvní strany výslovnť': ptltvrztl.ii, ž,o vy1-vrlřc:ní r1íla vo snrvslu r,ilktsl:'tl' č.' 121l20a(,

sb.' au1orsl<ý .r.il<on notrí pi'oclrrrčtcrrl tciío Fjrnltrttvy. l}irdr:-li rz rltmci sys1.ónrLi

iaz,ykovcihcl vzcJč:lilviiní vy{-ygig111l 1akovrj cÍílo, rcsp. btitlo,ieňo vYlvořcnÍ ptlžarJclv;rnel
'|r,e'sírany 

()b.ioclnalolc" btlclo s1rananri naktiicllrní s 1a]<ovým clílom i'cšcrtcl z,rlláš1ni

snrlouvott.
l)oskY1ovir|ol r'aiisli řárínÓ r.abcr,peéan'í ostllrníoh úrÍajťi úč1astrrríl<ů .|arykrlvÓho

vzdčiávzini, s ninriž, bucJc v sorrvislosl-i s posky{.ová.liirn rlzcÍťliár,aoíob siužob scz,nánrolr,

atro zcjrnÓnav soulaclu s trst' {j i3 -_ l5 r'ik' č. ]01/200 Sb'" rl clc:,hratrě os<ibnioh ú<laiů,

v pialném r.n(nj. Poskytovatc} se r'avay,ujc ilrncel po skončcní snrluvní silolrrpráoc

p,i,]lg t.Ó1.<r snrloiryy, nolr{l kcÍykoliv na r.ťyk\aclč ř,ád<l::1i stlb.jeí<ťrr úclaiťi" clstrb;nj ťrrlajo

ťrčasl.ník ů j az.ykov ť:h cl vrcl č l áv ll.rrí zi ik viel clv al,

ZÁ}t{_JKÁ.

7'1. Posl<ytovatcl So r,al,rrr;uic a r,anlčlsjc, ž'c vr,déláyaci sluŽ'by prlskyttlvanc!

Obj ccÍ'nalt:li pocll c 1.Óto Snr louvy btrclou p'rovodcny :

7.1]. sproí'csionrilní oďborností a pÓčí očckávanou od lci<xortii, ktcří maií relevan1.ní

znajosli a zku'šonclsti v oblasti, icř'it: přcdnrčtcm 1Ó1o Smlouvy;

].1 .2. r,ccla <>kl1cktiriním, nostrannýnr a prof'csionálnim zpťisobcrn neovlivnčnýrrr

i akýnrkoli v olrchorini m'r,itim cm l)osl<yl ova1cJ r: ncbo třo1 í c:]r osrllr-

7.J.3. i'osl<y1ovatcl prohlašrrjo, Ť'c 'rnvbyla u'c]ělona rrk'rcclil.aco tvtŠtvt't'ť)I{ k proviirlčrrí

v,ldólávaoi"h p.ug.án'Íi ir vyclávání osvěcičen'í o.icjiojr absolr'ováni; ft621x1f .irlz,yk.ových.

k.ompcl!'enc:i. nppeck,(lho.iaz.yka ,uylec:iáiní.c:h perlagogů n.Q ZS tl Roz:;tlj .Írszyk.ovýck

k'ornppíe-nc:[ cnglic:ltélttl jaitstlul,spec:iťtlních. pclclrlgogů n'a. Z,9, č,j' 3Í 07412.01l"25 a ě.t,

282.42nu1-25-62]. P1atncls1 akroclil.aco jo s1'anovontr rÍo 6. 11' 201/+.

() |}sT'OtJ t' l{]NÍ {} t} $M I'OtJvv .,t vÝ pel v tll'řl

tt.1. Smluvrrí strany isou opriirlnčnť; oris|oupit od 1.Óto Smlorrvy v přítrladoc:h

sl.anovcnýolr obclroclním zir]<onikcm ncbo toutel Snrl<)illou. 'Ltl p<>clshtlÍnÚ porušcní

sr'nluvních povinností sc považuj a r.ejmcna prodloní Poskytovalclo s posky1ováním

vcškcrýoh vzc]ělávacích služcb por1lo tÓto Srnlouvy cirÍší ncŤ' 15 cinťi resp' procllcní
gb.jednalele s platbrami pocllo tÓto Smlouvy, neni-li příslušná. částka 'r,aplaccna do 14

clrrů po doruěcní píscmrrÓho upozonrční Poskytovatrclo.

Íš.2. i]činnosti o<lstoupcni od Snrlcluvy noní dotčc'na pla1nost anl ťrťlinnost

ustanovcní l.óttr Smlouvy, l<1crá sc týkají důvěnrýclr inlonrrací, kÍ.cri so týka,ií 'l,á.ruky

Posky1ovatclo, k1'orÓ so týkají rozhodnéht> práva a řcšení sporu mczi smlrrvními

stranami a. všochnrr clzrlš'í ustirnovcn.i tÓt'o S.mlouvy, kl-crii vzlrlodcrn k.c svÓ povaze nrají

trva1i ptl ukeinčcní Úč:innosli Snrlouvy. t]č:inností oclstouponí oci Smloitvy trcní clo1.čon

a'ni nárok na rráhracltr škocÍy rzz.ni]<JÓ ponlšonirlr 1cittl ÍjrrrJorrvy, kl.orý vrnikl přccl

účirrnos1.í oclstortponi ocl SnrIorrvy,



t0.

llOZHoDNÉ pnÁvo n ťur,ŠnNi sponŮ

't'ato Smlouva sc řiclí právnínr řáclem Čcskó rcprrbliky.

g.2' Všeclrny spory me'r.i sm]uvními stranami, v'tnjk\c nprěxnich vzÍahů

r,alož'ených touto .Sm]ouvou nebrt v souvislosti s ní, budou řešeny iednaním p.fi

vynalož.ení vcškcróho úsilí ke smírnómu řešení. V případě, Ť'e smluvní strany

ntdosáhnou jednánínr smirnóho řešení ktcróhokoliv sporu, budou jď<ókoli spory

vyplývající ztďo Smlouvy nebo v souvislosti s ní předložcny ke koncčnému

','inoanuti 
ltozhodčím,, *ou,l',' při }'Iospodařské komořc České republiky a A'gr/arni

komoře České republiky v scluladu. s platnýnr řádem tohoto rozlroclčího soudu.

Rozhodčí Ílzerlí se budo konat v Praze, v ja"rryco českim.

zÁvlitrnčNÁ USTÁNovENi

l0.l. Talo Smlouva nabývá plalnosti okamžike'm svóho uzavření a účinnosti dne

9.11.2012.

10.z. ]'ato smlouvaseur'avirána dobu urěitou ďo 30. a6-2013.

10.3. Ka;ďá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět, a to písemně

ke konci kalendářního čtvrJletí. Výpověď je platná, io-li doručena druhé straně

nejpozděj i jeclcn měsío před koncem příslušnélro kalendařrrího čtvrtletí.

10.4. Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu. smluvních stran o jejim předmětu

a nahrazuie všechna předchoz'í písemná i ústní ujcdnáni smluvníoh stran

o předmětu této Smlouvy uzavřcnó před datem platnosti a účinnclsti této

Smlouvy.

l0.5. 'I'uto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouzc písemnými dodatky
podepsanými oprávněnými zástrrpci smluvních stran.

10.6 "l'ďo Smlouva je sepsána v čcskóm iryce vc dvou vyhcrtoveníoh, přičemž
kuŽdá strana obdrží jedno vyhotoverrí, nedílnou součástí tÓto Smlouvy

je Příloha č. l.

rc.7 Smluvní strany prclhlašuií, že tato Smlouva je projcvem jejich pravó

a svobodné vůle a na ótlkaz dohody o všech článcích této Smlouvy včctně
Přílohy č. I připojují své podpisy.

Za Mateřskou školu, Základní škol a Pra]<tickou školu, Jindřicbův llradec
Mgr. Petr Kubeš
Ředitel školy Mateřská škola' základní škola

aPraktickáškola €)
Jindřicbriv Hradec, Jarofuvská l l25lII
IČ:608 16 848 ůel.:384 36l g32

Za J azyková škola Zachov á
Pavlina Dvořaková
jednatelka

V Jindřichově řIradci dne 8'11.2012


