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Smlouva o poskytování jazykové výuky  
 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku, mezi smluvními stranami: 

 
 

STAREZ – SPORT, a.s. 
Sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno  
Zastoupená:  
IČO: 269 32 211 
DIČ: CZ26932211                                                                                      
(dále jen „Objednatel“) 
 
 
HOPE Jazykový servis s.r.o. 
Sídlem: Palackého 1643/10, 602 00 Brno 
Zastoupená  
IČO: 035 45 849 
DIČ: CZ03545849 
(dále jen „Dodavatel“) 

 
I. Preambule 

 
Tato smlouva se uzavírá za účelem poskytování výuky anglického jazyka Dodavatelem pro 
Objednavatele v rámci vzdělávání zaměstnanců Objednatele.  
 

II. Předmět smlouvy 
 

Předmětem této smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Objednateli za uvedených podmínek 
výuku anglického jazyka v rámci školící činnosti v oblasti projektové klíčové aktivity „Jazykové kurzy“ a 
závazek Objednatele poskytnout Dodavateli přiměřenou součinnost při poskytování výuky a zaplatit 
Dodavateli dohodnutou odměnu dle čl. III. této smlouvy a další účelně vynaložené náklady 
odsouhlasené Objednatelem. 

 
Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel poskytne Objednateli jazykovou výuku dle níže uvedené 
specifikace a časového rozsahu: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Odměna Dodavatele 
 

Za poskytování jazykové výuky zajištěným lektorem kategorie český lektor přísluší Dodavateli odměna 
ve výši 400,- Kč (čtyři sta korun českých) za vyučovací hodinu v rozsahu 45 minut nebo odměna 
individuálně sjednaná na základě dohody smluvních stran. 

Místo výuky Křídlovická 34, Sportovní 4, Nové Sady 36 Brno 
Čas výuky   dle domluvy 
Datum zahájení výuky  6. 1. 2020 
Počet skupin dle domluvy 
Stupeň pokročilosti dle domluvy 
Typ lektora český lektor 
Zaměření výuky dle domluvy 
Intenzita výuky dle domluvy 
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Odměna je dohodnuta bez DPH a zahrnuje též přípravu lektora, pracovní materiály lektora, průběžné 
testy jednotlivých studentů. 
 
Objednatel se zavazuje uhradit Odměnu Dodavatele uvedenou v tomto článku na základě řádné faktury 
vystavené Dodavatelem vždy ke konci kalendářního měsíce, ve kterém byla výuka poskytnuta a podle 
skutečně poskytnutého hodinového rozsahu výuky. Součástí faktury bude příloha, kde bude uveden 
výkaz/rozpis poskytnuté výuky a originály presenčních listin. Lhůta splatnosti faktur dle této smlouvy 
činí 14 dní od data jejich vystavení. 
 

IV. Práva a povinnosti Dodavatele 
 

Dodavatel se zavazuje poskytovat jazykovou výuku řádně v rámci výše uvedené specifikace a dle 
platných předpisů a standardů souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy. Dodavatel se 
zavazuje Objednateli poskytovat veškeré doklady související s realizací této smlouvy tak, aby mohl 
Objednatel průběžně kontrolovat průběh jazykové výuky. 
 
Dodavatel prohlašuje, že má veškerá oprávnění, zejména živnostenská oprávnění, která jsou nezbytná 
pro plnění povinností vyplývající z této smlouvy, a že zajistí platnost těchto oprávnění po celou dobu 
trvání platnosti této smlouvy. 

  
V. Práva a povinnosti Objednatele 

 
Objednatel se zavazuje vyvíjet veškerou součinnost potřebnou pro řádné splnění závazku Dodavatele.  

 
V případě, že Objednatel nebude spokojený s Dodavatelem zajištěným lektorem, má Objednatel právo 
požadovat po Dodavateli zajištění jiného lektora. Toto právo Dodavatel uplatní e-mailem na adresu 
info@jazykovyservis.cz nebo telefonicky na tel.: 549 210 395 a Dodavatel je povinen bez zbytečného 
odkladu zajistit výuku jiným lektorem. 
 
V případě, že nebude možné jednotlivý vyučovací úsek uskutečnit z důvodů na straně Objednatele, je 
Objednatel povinen tuto skutečnost sdělit Dodavateli nejméně 24 hodin před plánovaným začátkem 
vyučovacího úseku, a to buď e-mailem na adresu info@jazykovyservis.cz nebo telefonicky na tel.: 549 
210 395. V případě porušení této povinnosti se Objednatel zavazuje zaplatit dodavateli smluvní pokutu 
odpovídající výši odměny Objednatele za neuskutečněný vyučovací úsek.  
 

VI. Doba trvání 
 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 19. 12. 2020 a může být kdykoliv ukončena jednostrannou 
výpovědí bez udání důvodu kteroukoliv ze smluvních stran. Smlouva je v takovém případě ukončena 
posledním dnem kalendářního měsíce následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé 
smluvní straně. 
 

VII. Závěrečná ustanovení  
 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015Sb., o registru smluv. 
 
Tato smlouva může být měněna pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami, 
k ústním ujednáním stran se nepřihlíží. Strany se v této souvislosti dohodly na vyloučení § 1757 zákona 
č. 89/2012 Sb., jakákoliv odchylka od písemných ujednání musí být písemně potvrzena druhou smluvní 
stranou. 
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Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. 
 
Obsah této smlouvy odpovídá svobodné a vážné vůli obou smluvních stran, obě smluvní strany se 
s obsahem smlouvy seznámily a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
 
 
V Brně dne 6. 1. 2020      V Brně 6. 1. 2020 
 
 
 
 
 
________________________                                              _____________________        
 Objednatel                                                 Dodavatel  
                                                                                      
                                                             jednatel   
  




