
Smlouva na dodávku jazykových kurzů DVPP 
 

uzavřená v souladu s ustanovením §1724 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

v platném znění  

 

Smluvní strany 

Organizace:      Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace  

Sídlo:     Hlavní náměstí 42/9, Krnov  794 01    
Jejímž jménem jedná:  Mgr. Kamil Trávníček 

IČ:    60780541 

Bankovní spojení:  17634771/0100   

Telefon:   554 611 030 

E-mail:    info@zuskrnov.cz 

Dále jen jako objednatel. 

 

a 

Organizace:    Vzdělávací centrum Hello s.r.o.    

Sídlo:     Emila Filly 982/12, Ostrava – Mariánské Hory     

Jejímž jménem jedná:  Ing. Karel Hlaváček, Ph. D.   

IČ:     26830612  

Bankovní spojení:   FIO Banka   

Číslo účtu:    2200401406/2010    

Zapsaná v OR u KS v KS OV, oddíl C, vložka 26938  

Kontaktní osoba:     Mgr.Romana Şenluğ  

E-mail:    opava@hello.cz   

Telefon:    778 529 533  

Dále jen jako dodavatel. 

 

 

Článek 1. 

Předmět plnění 

1.1. Dodavatel se touto smlouvou na dodávku služeb zavazuje objednateli zajistit jazykové kurzy v rámci 

     DVPP pro pedagogické pracovníky objednatele.  

     Předmět dodaných služeb: Jazykové kurzy pro pedagogy akreditované MŠMT. 

     Skupinový jazykový kurz anglického jazyka - pro 13 osob. 

 

Článek 2. 

Doba plnění 

2.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou: 1. 9. 2019. - 30. 10. 2020, výuka je stanovena v rozsahu 1 x týdně 

4 vyučovací hodiny.  

2.2. Odběratel má právo zrušit dohodnutý termín výuky vždy s předstihem minimálně  

24 hodin (kontaktujte telefonicky nebo e-mailem kontaktní osobu dodavatele). Pokud odběratel nedodrží 

tuto lhůtu, výuka bude považována za realizovanou a odběratel uhradí plánovanou výuku v plánovaném 

rozsahu. 

2.3. Dojde-li ke zrušení hodiny ze strany dodavatele v případě nemoci, zranění lektora či zásahu vyšší 

moci, je dodavatel povinen tuto hodinu nahradit, a to v termínu vhodném pro odběratele. 

2.4. Termín náhrady zrušené výuky mimo stanovený rozvrh je možný pouze podle časových možností 

lektora. 

 

Článek 3. 

Cena a platební podmínky 

 

3.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli řádně a včas za objednané služby zaplatí sjednanou  cenu: 

    158 400 Kč (neplátce DPH). 

3.2. Kurzy budou fakturovány takto: první polovina částky bude fakturována k 1. 9. 2019, druhá polovina  

částky k 1. 2. 2020, a to fakturou s 14 denní splatností. 



3.3. Dohodnutá cena je sjednána podle ustanovení zákona o cenách č. 526/90 b., v platném  znění, 

obsahující veškeré náklady a zisk dodavatele nezbytné k realizaci služby. 

 

Článek 4. 

Místo a způsob plnění 

4.1. Místem plnění jsou prostory odběratele.  

4.2. Objednatel zabezpečí dodavateli bezplatné užívání prostoru pro provedení lektorské činnosti.  

 

Článek 5. 

Předání díla 

5.1. Dodavatel splní svou povinnost dle této smlouvy tj. zajistit všechny kurzy a školení v daných 

termínech a dohodnutých cenách dle této smlouvy. 

5.2. Kontrolou plnění této smlouvy, tj. dodávkou služeb na vzdělávání pedagogických pracovníků: 

- za objednatele: Mgr. Kamil Trávníček, ředitel ZUŠ Krnov 

- za dodavatele:  Mgr. Petra Ocelková, manažerka pobočky Vzdělávacího centra Hello. 

 

Článek 6. 

Ostatní ustanovení 

 

6. 1. Dodavatel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti kurzy DVPP v souladu s předmětem  

plnění dle této smlouvy, a že vůči němu není vedeno konkurzní ani vyrovnávací řízení. 

6. 2. Dodavatel není k datu této smlouvy plátcem daně z přidané hodnoty. 

6. 3. V případě změn údajů v záhlaví této smlouvy, dotčená strana neprodleně oznámí tuto změnu druhé 

straně. 

6. 4. Smlouva se řídí českými platnými zákony a předpisy. Případné spory budou řešeny jednáním 

smluvních stran. V případě, že jednáním stran nebude dosaženo odstranění sporu, budou tyto řešeny místně 

příslušnými soudy České republiky. 
6. 5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího prodávající svým podpisem této smlouvy mimo 

jiné uděluje kupujícímu svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 

smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.  

6. 6. Smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

6. 7. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

6. 8. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každý účastník obdrží jedno vyhotovení. 

 

 

 

V Krnově  29.8.2019                              V Ostravě 26. 6. 2019 

 
 

Objednatel:      Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Kamil Trávníček, ředitel ZUŠ                             Ing. Karel Hlaváček, Ph.D 


