
SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 
 
uzavřená v souladu s § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, 
 

mezi stranami: 
 

Masarykova univerzita 
Sídlo: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno 
Zastoupená: XXXXXXXXX  
IČ: 00216224 
DIČ: CZ00216224 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno,  
Číslo účtu: 85636621/0100 
Masarykova univerzita je veřejnou vysokou školou (právnickou osobou) podle zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a není zapsána 
v obchodním rejstříku.  
 
 
(dále také „klient“ nebo „MU“) 
 
 
a 
 
Pražské vzdělávací středisko – jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky, s.r.o.,  
Sídlo:, Mezibranská 1579/4, 110 00 Praha 1 
Zastoupená: Ing. Marie Beranová, jednatelka společnosti 
 
IČ: 27233693 
DIČ: CZ27233693 
Bankovní spojení: Fio banka a.s.  
Číslo účtu. : 2000132360/2010  
Číslo účtu vedeného v eurech: 2600132364/2010 
 
(dále jen „zprostředkovatel“) 
 
 
 

I. Předmět smlouvy 
1.1  Zprostředkovatel prohlašuje, že je oprávněn k výkonu činnosti podle této 

smlouvy, zejména, že v souladu s právními předpisy státu, v nichž působí, je 
subjektem práva, bylo mu uděleno povolení či registrace ke zprostředkovatelské 
činnosti a nebrání mu žádné překážky k plnění této smlouvy, tj. tj vyvíjet aktivity 
v oblasti získávání zájemců o studium Celoročního intenzivního kurzu 
českého jazyka pro cizince na CJV na Masarykově univerzitě v níže 
vymezených státech.  
 
 

1.2  Na základě této smlouvy se zprostředkovatel zavazuje vykonávat pro klienta 
zprostředkovatelkou činnost na území Ruska, Kazachstánu, Gruzie, Ukrajiny 



(jinde v této smlouvě jen “dané zemi"), jejímž výsledkem bude přihlášení 
zahraničních studentů ke studiu Celoročního intenzivního kurzu českého jazyka 
pro cizince jako jazykovou přípravu ke studiu akreditovaného studijního 
programu vysoké školy organizované veřejnou vysokou školou - § 64 odst. 1 
písm. b) ZPC. Za zprostředkování se považuje, pokud je zahraniční student 
prvně kontaktovaný zprostředkovatelem. Za zprostředkování podle této 
smlouvy se nejedná, pokud se ke studiu přihlásí zahraniční student, který již v 
České republice studuje nebo dříve studoval či navštěvoval školské zařízení.   

 
  
1.3 Klient má právo uzavřít smlouvu o zprostředkování v oblasti získávání studentů 

pro studium na MU i s jinými zprostředkovateli, a to i pro dané území. 
Zprostředkovatel má současně právo vykonávat aktivity obchodní činnosti 
dohodnutého typu rovněž pro další klienty z České republiky. 

 
 

II. Práva a povinnosti zprostředkovatele 
2.1.  Zprostředkovatel má povinnost získávat uchazeče o studium a vzdělávání na 

MU v dané zemi a vykonávat další aktivity ve prospěch MU specifikované 
v odstavci 2.2. 

 
2.2  Zprostředkovatel je povinen prokazatelně podrobně informovat každého 

uchazeče o:  
- přehledu akreditovaných studijních programů v angličtině nabízených na 

MU; 
- požadovaných dokumentech uvedených v přihlášce ke studiu na MU; 
- závěrečné zkoušce z českého jazyka na konci intenzivního jednoročního 

kurzu a vydání certifikátu o vykonané zkoušce  
- přijímací zkoušce (uchazeč musí složit přijímací zkoušku, jestliže je to 

požadováno příslušnou fakultou / pracovištěm); 
- studijním plánu; 
- výši poplatku za studium uskutečňovaném v cizím jazyce.  
Výše uvedené informace poskytnuté zprostředkovatelem uchazeči musejí být 
v souladu s podklady, které zprostředkovatel získá od MU.  
 

2.3  Zprostředkovatel na požádání písemně sdělí MU jména a kvalifikace uchazečů 
o studijní programy na dané fakultě MU, jakož i další požadované údaje, a to 
nejpozději do sedmi dnů od vyžádání této informace klientem.  

 
2.4  Zprostředkovatel není oprávněn jednat jménem klienta.   
 
2.5 Zprostředkovatel neprodleně písemně uvědomí klienta, jestliže není schopen 

plnit své závazky z této smlouvy.  
 
2.6  Zprostředkovatel je povinen uchovávat dokumenty spojené s jeho činnostmi 

vykonávanými na základě této smlouvy po dobu nejméně dvou let od ukončení 
účinnosti této smlouvy, nestanoví-li právní předpis dobu delší. Zejména je 
povinen uchovávat záznamy o osobách, s nimiž jednal, termínech, kdy jednání 
proběhlo, o obsahu jednání.  

 



2.7 Zprostředkovatel je povinen zajistit a doložit klientovi podepsané čestné 
prohlášení uchazeče o tom, že studium/vzdělávání uchazeče na MU bylo 
zprostředkováno zprostředkovatelem, jinak nemá nárok na provizi. U studentů 
zapsaných ke studiu doloží zprostředkovatel klientovi toto čestné prohlášení 
v anglickém jazyce nejpozději do začátku příslušného akademického roku, jinak 
nemá nárok na provizi. Zprostředkovatel nemá právo požadovat po uchazeči 
úhradu žádné odměny či provize za zprostředkování.  

 
III. Provize 

3.1  Provize náleží zprostředkovateli za zprostředkování studia těch uchazečů, kteří, 
budou přijati a zapsáni ke studiu Celoročního intenzivního kurzu českého jazyka 
pro cizince na MU, CJV a uhradí poplatky spojené se studiem na MU (dále také 
„získání studenta“). Pro vznik nároku na provizi dle předchozí věty je 
zprostředkovatel také povinen doložit klientovi originál čestného prohlášení o 
zprostředkování studia podepsaný uchazečem, a to v termínu dle čl. 2.7. 
Poplatek za studium je uhrazen/a dnem připsání dané částky na účet MU.  

 
 

3.2 Výše provize za zprostředkování studia v celoročním intenzivním kurzu českého 
jazyka je stanovena procentní výší 10% z ceny kurzu, uhrazené uchazečem klientovi 
za celý rok studia daného intenzivního kurzu českého jazyka. Za další roky studia 
provize zprostředkovateli nenáleží. Cena kurzu je stanovena na 3 750 EUR, provize 
na 375 EUR a to za každého studenta bez ohledu na celkový počet získaných 
studentů. 

 
3.3 Úhrada provize za zprostředkování studia v celoročním intenzivním kurzu 

českého   jazyka. Klient vyplatí zprostředkovateli provizi za každý semestr 
prvního roku studia zvlášť, a to ve výši 50 % do 30 dnů od začátku kurzu 
v prvním semestru a zbývajících 50 % do 30 dnů od začátku kurzu v druhém 
semestru prvního roku studia – budou-li splněny podmínky specifikované 
v bodě 3.1. Bude-li student vyloučen ze studia z důvodu neplnění studijních 
povinností nebo bude-li vyhoštěn ze země nebo nezaplatí-li poplatky spojené 
se studiem za druhý semestr 1. roku studia, zprostředkovatel nemá nárok na 
provizi za druhý semestr prvního ročníku studia. Provize nenáleží 
zprostředkovateli za druhý semestr prvního roku studia, vznikne-li studentovi 
nárok na navrácení poplatku spojeného se studiem za tento semestr nebo 
pokud student tento poplatek neuhradí. Provize podle tohoto odstavce bude 
zprostředkovateli klientem vyplacena na základě řádného daňového (účetního) 
dokladu vystaveného zprostředkovatelem.  
 

 
3.4 Zprostředkovatel nemá kromě uvedené provize nárok na jakoukoli jinou 

odměnu ani na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním závazků 
plynoucích z této smlouvy. 

 
3.5 Provize bude vyplacena na základě daňového dokladu vystaveného 

zprostředkovatelem, který bude mít náležitosti daňového dokladu podle českých 
právních předpisů, a to  
a) označení osoby, která uskutečňuje plnění, 
b) daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, 
c) označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, 



d) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, 
e) evidenční číslo daňového dokladu, 
f) rozsah a předmět plnění, 
g) den vystavení daňového dokladu, 
h) den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním 

plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat 
uskutečnění plnění, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu, 

i) jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, 
j) základ daně, 
k) sazbu daně, 
l) výši daně; tato daň se uvádí v české měně. Cena bude splatná dle čl. 3.3 této 

smlouvy  
.  

IV. Závěrečná ustanovení 
 

4.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2021. Tuto 
smlouvu je možno prodloužit dodatkem, uzavřeným nejpozději tři měsíce před 
ukončením trvání smlouvy.  

 
4.2  Obě smluvní strany mají právo kdykoli vypovědět tuto smlouvu písemně i bez 

udání důvodu. Výpovědní doba je tři měsíce, začíná běžet prvním dnem měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně. Při 
pochybnostech se má za to, že k doručení došlo 21. dne po odeslání výpovědi. 
Tato smlouva končí uplynutím posledního dne výpovědní doby. 

 
4.3 Zprostředkovateli budou po podpisu smlouvy předány údaje na kontaktní osobu 

na CJV MU, se kterou bude zprostředkovatel komunikovat. 
 
4.4 MU si vyhrazuje právo jednostranně měnit výši poplatků spojených se studiem. 

Pro tento případ se zavazuje o možné změně výše těchto poplatků 
v následujícím akademickém roce zprostředkovatele informovat. Změna výše 
poplatků není možná u studentů, kteří již byli ke studiu přijati. Při změně 
poplatků spojených se studiem dojde také ke změně základu pro výpočet 
odměny zprostředkovatele, a to s účinností ode dne oznámení změny výše 
poplatků.  

  
4.5 Smluvní strany sjednávají, že právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy se 

řídí občanským zákoníkem, v platném znění. 
 
4.6 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé 

smluvním stranám se řídí českým právem. Smluvní strany se dále dohodly, že 
k rozhodování jakýchkoli sporů vzniklých z této smlouvy nebo v souvislosti s ní 
budou příslušné soudy České republiky, přičemž místní příslušnost soudu se 
bude řídit sídlem Masarykovy univerzity. 

 
4.7 Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně formou 

číslovaných oboustranně podepsaných dodatků, které se stávají nedílnou 
součástí smlouvy.  

 
4.8 Tato smlouva je podepsána ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních 

stran obdrží po 1 vyhotovení. 



 
4.9 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými 

zástupci smluvních stran. 
 

 
 
 
 

   
V Praze dne 03.02.2020       V Brně dne 3.3.2020 
 
 
   
 
 
 
 
........................................................     ........................................................ 
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