
Rámcová smlouva o společném zajištění jazykových kurzů 
uzavřená podle dle§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném znění 

Smluvní strany: 

Go Study group jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. 
se sídlem: Washingtonova 1567/25, Nové Město, 110 00 Praha 1 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 
240687 
v zastoupení: xxxxx, jednatel xxxxx, jednatel 
IČ: 039 74 987 
DIČ: C203974987 
dále jen „GS" 

a 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů 
se sídlem: Technická 1905/5, 166 28 Praha 6 - Dejvice 
IČ: 60461373 
DIČ: (260461373 
zastoupená: xxxxx, rektor 
Bankovní spojení: xxxxx, číslo účtu: xxxxx

dále jen „VŠCHT Praha", jako dodavatel 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. VŠCHT PRAHA a GS se dohodli na společném uskutečňování jazykové přípravy
zahraničních studentů ke studiu na VŠ v ČR. Jazykové vzdělávání pro cizince bude
realizováno podle § 110 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 60 zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů v prezenční formě výuky v prostorách GS či on-line výuku dle
dále uvedených podmínek.

2. Jazykové kurzy jsou určeny zahraničním uchazečům o studium akreditovaných
bakalářských a magisterských studijních programů Vysoké školy chemicko
technologické v Praze a jiných vysokých škol v české republice.

3. Smluvní strany potvrzují, že délka příslušného jazykového kurzu organizovaného dle
této smlouvy, bude trvat vždy maximálně školní rok, přičemž účastník kurzu dle své
jazykové výbavy může být zařazen do výuky i jen na jedno pololetí, přičemž tímto
nejsou dotčeny jiné podmínky této smlouvy.



li. CENA

1. GS se zavazuje uhradit VŠCHT PRAHA administrativní poplatek za poskytnuté služby
spočívající v metodickém a organizačním dohledu specifikovaném v článku Ill. této
dohody ve výši 10 000 Kč včetně DPH za každého účastníka kurzu dotčeného touto
smlouvou. Účastník kurzu dotčený touto smlouvou je osoba, která zahájila nebo zahájí
vzdělávání v jazykovém kurzu a bylo mu vystaveno potvrzení o studiu v přípravném
kurzu od VŠCHT PPRAHA. Pokud osoba s potvrzením o studiu v přípravném kurzu od
VŠCHT PRAHA nenastoupí do kurzu, činí administrativní poplatek za tuto osobu 25 % z
výše uvedené ceny.

2. Cena dle odst. 1. tohoto článku bude hrazena GS na základě faktur, vystavených
VŠCHT PRAHA.

3. VŠCHT Praha bude vystavovat faktury za své služby se všemi náležitostmi účetního a
daňového dokladu následovně:
a) vždy k 31.8. příslušného roku za účastníky kurzu evidované k 31.8.
b) vždy k 31.12. příslušného roku za účastníky kurzu evidované k 31.12, za něž nebyl

administrativní poplatek předmětem fakturace k 31.8.
c) vždy k 30.5. příslušného roku za účastníky kurzu, za něž nebyl administrativní

poplatek předmětem fakturace k 31.12.
4. Splatnost faktury byla sjednána na 14 dní ode dne jejjího doručení GS na adresu sídla.
5. Pro případ prodlení s úhradou faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý

započatý den prodlení.

Ill. POVINNOSTI VŠCHT PRAHA 

1. VŠCHT PRAHA je povinna zajišťovat metodický a organizační dohled spočívající
zejména v následujících činnostech:

a. dohlížení na dodržování odpovídající odborné úrovně kurzů v souladu
s rámcovým studijním programem;

b. průběžné kontrolování kvality poskytovaných kurzů minimálně 2x za
semestr. Výstupem bude protokol o kontrole s následnou kontrolou
nápravy případných nedostatků;

c. kontrola dodržování metodiky výuky a spolupráce zpracování studijních
materiálů pro účastníky kurzů;

d. kontrola docházky do jazykových kurzů prostřednictvím on-line docházkového
systému a prezenčních listin;

e. vystavování potvrzení o účasti v kurzech;
f. zajišťování provedení závěrečné zkoušky pro účastníky kurzů v prostorách GS

spočívající v přípravě zkušebních testů a nastavení kritérií jejich hodnocení;
g. vystavování certifikátů o složení závěrečné jazykové zkoušky dle SERR;
h. v personální oblasti pomáhat při výběru lektorů s odpovídající kvalifikací a

dohlížet na dodržování nastavené metodiky výuky českého jazyka.



IV. POVINNOSTI GS

1. GS je povinno:
a. personálně zajistit provoz jazykového centra a výuku pro účastníky jazykových

kurzů ve svých prostorách s dodržením všech závazných právních předpisů;
b. zajistit studijní pomůcky a učebnice pro studenty;
c. zajistit dálkový přístup k elektronické evidenci docházky studentů;
d. uhradit administrativní poplatek VŠCHT PRAHA za zajištění metodického

organizačního dohledu dle dohody;
e. určit zodpovědného pracovníka, který bude kontaktní osobou pro jednání

s VŠCHT Praha
f. zajistit realizaci dálkové výuky v případě potřeby distanční výuky, přičemž platí

povinnosti uvedené v písm. a - e tohoto odstavce ..

g. zajistí dodržování Nařízení Evropského parlamentu a Rady {EU) č. 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení smern1ce
95/46/ES a zajistí, aby v souladu s tímto nařízením mohla být řádně plněna
tato smlouva.

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Veškeré osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním této smlouvy povazu11
smluvní strany za přísně důvěrné. Tyto údaje nejsou dále zpřístupňovány třetím
osobám a je s nimi nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
{EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení") a zákonem 110/2019 Sb.,
v platném znění. Smluvní strany zpracovávají osobní údaje výhradně pro účely
naplnění povinností vyplývajících z této smlouvy a po dobu trvání této smlouvy.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

1. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby přímým a neformálním jednáním vyřešily
jakékoliv neshody nebo spory vznikající mezi nimi v souvislosti s touto smlouvou.

2. Pokud za 30 dní od zahájení takovýchto neformálních jednání VŠCHT Praha a GS
nebudou schopny smluvní spor přátelsky vyřešit, může kterákoliv smluvní strana
požádat o to, aby se spor řešil v soudním řízení podle platných zákonů ČR u místně a
věcně příslušného soudu.



VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2. Právní režim této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku.

3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen dodatky, které musí být písemné a jako
dodatky k této smlouvě výslovně označeny. 

4. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Kterýkoli z účastníků je oprávněn tuto
smlouvu písemně vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která však neskončí
dříve než uplynutím školního roku probíhajícího ke dni podání výpovědi, popř.
posledního z jazykových kurzů probíhajících ke dni podání výpovědi, podle toho, která
z uvedených skutečností nastane později.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění
v registru smluv v souladu s §4 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění
smlouvy zajistí VŠCHT Praha bez zbytečného odkladu po jejím uzavření, nejdéle
v zákonných lhůtách.

6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že odpovídá jejich svobodné vůli a na
důkaz její platnosti ji podepisují.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom vyhotovení.

V Praze dne 20.1.2021 
 

V Praze dne 14.1.2021 

.........................................                                          .........................................
za GS                                                                                        za VŠCHT PRAHA
xxxxx                                                                                           xxxxx
jednatel                                                                                   rektor

.........................................
za GS 
xxxxx
jednatel 




