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Smlouva o poskytování služeb  
–  

Krajanské kurzy 2021-2025 

 
Smluvní strany 

 

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

se sídlem:  Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 

IČO:   00022985 

jednající: PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., náměstek pro řízení sekce EU a ESIF 

bankovní spojení:  ČNB, Praha 

číslo účtu:   

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné) 

 

a 

 

Univerzita Karlova 

se sídlem:  Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 

IČO:   00216208 

DIČ:   CZ00216208 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu:  

zastoupená:  prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA, rektorem 

zodpovědná osoba: PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D., ředitelka Ústavu jazykové a 
odborné přípravy 

Společnost je zapsána v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném 
znění, právnickou osobou – veřejnou vysokou školou, zřízenou v souladu s § 5 odst. 1 zákona o 
vysokých školách 

 

(dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé) 

 

(dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, společně potom jako „Smluvní strany“) 

uzavřely v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), tuto 

 

smlouvu o poskytování služeb  

- 

Krajanské kurzy 2021-2025 

(dále jen „Smlouva“): 
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Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1. Výše uvedené Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení 
pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Krajanské kurzy 2021-2025“. 

2. V rámci tohoto zadávacího řízení vystupoval Objednatel v pozici zadavatele a Poskytovatel 

v pozici dodavatele, jehož nabídka byla na základě provedeného hodnocení vybrána jako 
nejvhodnější.  
 

Článek II. 

Předmět Smlouvy 

1. Předmětem veřejné zakázky je zajištění jazykového kurzu a metodického kurzu, oba za účelem 

výuky českého jazyka pro krajany v souladu s usnesením vlády ze dne 14. září 2020 č. 926 o 

pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v letech 2021 až 2025 

(dále jen „Usnesení vlády“). Každý kurz bude probíhat jednou ročně v období od 1. července 
do 30. září. Jazykový kurz bude čtyřtýdenní a metodický kurz dvoutýdenní. 

2. Služby poskytované Poskytovatelem zahrnují realizaci výuky účastníků kurzu, přípravu na 
standardizovanou zkoušku z českého jazyka pro cizince pro zájemce z řad účastníků a 
organizační zabezpečení kurzů, včetně ubytování a stravování účastníků, dopravy v případě 
konání jazykového kurzu mimo hlavní město. 

 

Článek III. 

Práva a povinnosti Smluvních stran 

1. Poskytovatel je povinen zajistit plnění dle čl. II. Smlouvy, a to plně v souladu se studijním 
plánem, který připravil v rámci zadávacího řízení a který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. 

2. Povinností Poskytovatele bude zejména zajistit: 
a) přítomnost svého zástupce na výběru účastníků jazykového a metodického kurzu, přičemž 

tento zástupce bude plnit poradní funkci; 
b) rozdělení účastníků do studijních skupin (nejméně 5 skupin u jazykového kurzu v členění 

dle dosažené úrovně znalosti českého jazyka - začátečníci, mírně pokročilí, středně 
pokročilí, pokročilí; 2 skupiny u kurzu metodiky výuky českého jazyka v členění dle cílové 
skupiny, jejíž výuce se účastníci věnují, příp. dle potřeby, pokud nelze členění dle cílové 
skupiny aplikovat); 

c) zabezpečení výuky účastníků dle studijního plánu, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy; 

d) přípravu na standardizovanou zkoušku z českého jazyka pro cizince pro zájemce z řad 
účastníků; 

e) zabezpečení výukového zázemí a vybavení: učební materiály (učebnice a případně jiné 
výukové materiály), interaktivní tabule nebo projekční plocha a dataprojektor, flipchart, 
přehrávač CD, DVD, jazykový kurz: učebna nejméně pro 60 posluchačů a alespoň 
5 učeben pro nejméně 15 posluchačů; kurz metodiky výuky českého jazyka: učebna 
nejméně pro 20 posluchačů, 2 učebny pro nejméně 10 posluchačů; 

f) zabezpečení dopravy pro cca 60 účastníků jazykového kurzu z Prahy do místa konání kurzu 
a zpět (v případě konání kurzu mimo hlavní město); 

g) zabezpečení ubytování pro účastníky v jedno- až dvoulůžkových pokojích, vybavených 
vlastním sociálním zařízením, s pevným připojením k internetu nebo přítomností Wi-Fi 

signálu; na každém patře musí být nejméně jedna vybavená kuchyňka a v celém objektu 
musí být společenská místnost; 

h) zabezpečení celodenního stravování účastníkům (snídaně, obědy, večeře) s přihlédnutím 
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k dietním omezením uvedeným v přihlášce do kurzu, a to ve stravovacím zařízení, anebo 
formou poskytnutí stravenek nebo stravného (minimální výše hodnoty stravenek nebo 

stravného bude Objednatelem vždy pro každý rok upřesněna), v případě potřeby kombinací 
obou možností; 

i) zabezpečení organizace mimovzdělávacích aktivit účastníků (seznámení účastníků 
s českými reáliemi, historií, kulturou atd.) v rozsahu dle odst. 13 tohoto článku; 

j) zabezpečení výplaty příspěvku na dopravu účastníkům jazykového kurzu, příspěvku na 
osobní potřeby účastníkům kurzu metodiky výuky českého jazyka a proplacení cestovních 
výdajů za cestu do a z České republiky účastníkům kurzu metodiky výuky českého jazyka 
v souladu s Usnesením vlády. 

3. Maximální/minimální kapacita jazykového kurzu je 60/45 účastníků a maximální/minimální 
kapacita metodického kurzu je 20/14 účastníků. 

4. Poskytovatel se zavazuje, že bude plnění dle čl. III odst. 2 písm. a) – d) a j) Smlouvy 

poskytovat osobně, resp. prostřednictvím svých zaměstnanců. Účast poddodavatelů na 
uvedených částech plnění se tímto výslovně vylučuje.   

5. Poskytovatel každý rok nejpozději 30. listopadu určí a prostřednictvím své kontaktní osoby 
sdělí Objednateli termíny konání obou předmětných kurzů pro následující rok. V prvním roce 
trvání účinnosti Smlouvy se jazykový kurz bude konat v termínu od 16. července do 13. srpna 

2021 a metodický kurz se bude konat v termínu od 23. srpna do 3. září 2021. 

6. Účastníci jazykového kurzu budou vyzvednuti v Praze na adrese blíže určené Objednatelem.  

7. Jestliže nebude naplněna minimální kapacita kurzů, tedy alespoň 45 účastníků jazykového 
kurzu a alespoň 14 účastníků metodického kurzu, Objednatel zruší konání příslušného kurzu 

pro daný ročník z důvodu nenaplnění minimální kapacity. O této skutečnosti Objednatel 
Poskytovatele písemně uvědomí nejpozději do 20. dubna příslušného roku. Tímto dnem se 
pokyn Objednatele stane pro příslušný rok závazný a jestliže Objednatel nedodrží uvedený 
termín, má se za to, že se příslušný kurz uskuteční dle plánu.  

8. Poskytovatel je povinen umožnit zástupcům Objednatele kontrolu poskytovaného plnění 
v místě konání kurzů; zejména jim na požádání umožní návštěvu výuky a případně i jiných 
akcí pořádaných v rámci kurzů.  

9. Poskytovatel tímto prohlašuje, že disponuje k realizaci plnění dle Smlouvy realizačním 
týmem, který splňuje níže uvedené podmínky a požadavky Objednatele. V případě 
personálních změn, které se se budou týkat realizačního týmu, je Poskytovatel povinen, 

nahradit příslušného člena realizačního týmu tak, aby byly splněny současně tyto podmínky: 
a) vedoucí/koordinátor týmu (1 osoba) – nejméně vysokoškolské magisterské vzdělání 

humanitního směru přednostně v oblasti českého jazyka, příp. českého jazyka pro cizince, 

zkušenosti s vedením nejméně dvou jazykových nebo metodických kurzů, které 
odpovídají specifikaci dle tohoto článku Smlouvy pro minimálně 20 osob/kurz a  

b) vyučující (nejméně 6 osob) – nejméně vysokoškolské magisterské vzdělání humanitního 
směru přednostně v oblasti českého jazyka, příp. českého jazyka pro cizince; ze 6 

vyučujících musí nejméně 1 splňovat znalost anglického jazyka na úrovni B2 dle 
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (dále jen „SERR“). 

10. Poskytovatel se zavazuje, že v případě zájmu zajistí pro účastníky kurzů možnost složení 
standardizované zkoušky z českého jazyka s výstupem dle SERR. Toto plnění není zahrnuto 

v ceně za plnění Smlouvy ve smyslu čl. V odst. 1 Smlouvy. Účastníci si budou skládání 
zkoušky v případě zájmu hradit sami. 
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11. Objednatel je povinen prostřednictvím své kontaktní osoby zaslat Poskytovateli před konáním 
každého kurzu rozpis částek za stravné (bude-li vypláceno), osobní potřeby a cestovní výlohy 

dle čl. III odst. 2 písm. h) a j) Smlouvy (dále jen „Rozpis“). 
12. Poskytovatel se zavazuje bezpodmínečně dodržovat při realizaci plnění znění příloh Smlouvy.  
13. Poskytovatel je povinen vždy dodržet nejméně příslušný počet mimovzdělávacích akcí, které 

stanovil v rámci studijního plánu, v příloze č. 1 Smlouvy. Jakékoliv případné nedodržení této 
povinnosti bude považováno za podstatné porušení podmínek Smlouvy. Bude-li počet 
mimovzdělávacích akcí překročen, nevzniká Poskytovateli právo na proplacení tohoto plnění 
nad rámec Smlouvy. 

14. Poskytovatel je povinen neprodleně informovat Objednatele o všech okolnostech majících 
vliv na řádné plnění.  

15. Objednatel se zavazuje Poskytovateli poskytovat včas úplné informace nutné k řádnému 
plnění předmětu této Smlouvy a poskytovat mu veškerou potřebnou součinnost. Objednatel je 

zejména povinen v dostatečném předstihu před konáním výběru účastníků pro jednotlivé 
kurzy Poskytovateli zpřístupnit přihlášky. 

16. Poskytovatel je povinen zúčastnit se na výzvu Objednatele výběru účastníků kurzu a na 

základě informací z přihlášky poskytnout Objednateli doporučení, resp. stanoviska k výběru 

jednotlivých účastníků. 

17. Poskytovatel se zavazuje mít a udržovat v platnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám s limitem pojistného 
plnění nejméně 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) s územním rozsahem Česká 
republika. Pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o sjednaném pojištění se Poskytovatel 

zavazuje Objednateli kdykoliv na vyžádání předložit.  
18. Objednatel se zavazuje zajistit průběžnou dostupnost kontaktního pracovníka pro potřeby 

konzultací s pověřeným pracovníkem Poskytovatele. 

19. Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli způsobenou škodu, bez ohledu na to, zda ji 

způsobil sám či poddodavatel Poskytovatele zajišťující část plnění Smlouvy. 
20. Objednatel je povinen řádně a včas zaplatit za dodané plnění ze strany Poskytovatele.  

 

Článek IV. 

Vyhrazená změna závazku 

1. Objednatel si v zadávacím řízení v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vyhradil právo na změnu 
závazku ze Smlouvy.  

2. Předmětem vyhrazené změny závazku je zabezpečení organizace obou krajanských kurzů 
v rozsahu dle specifikace v příloze č. 2 Smlouvy formou on-line kurzů. 

3. Objednatel je oprávněn využít vyhrazenou změnu závazku v případě, že si takový postup 
vynutí mimořádné vnější okolnosti, které znemožní konání krajanských kurzů prezenční 
formou. Takovou okolností může být jakákoliv výjimečná událost, která nastane zpravidla 
neočekávaně a nezávisle na vůli Objednatele a jejíž přesný rozsah ani charakter není 
Objednatel v současné době schopen předvídat ani jednoznačně konkrétně vymezit. 

4. Objednatel je pouze oprávněn, nikoliv povinen, využít vyhrazenou změnu závazku v případě, 
že nastanou okolnosti dle předchozího odstavce. Poskytovateli za žádných okolností nevzniká 
nárok na využití vyhrazené změny závazku Objednatelem. 
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5. V případě, že nastanou okolnosti vedoucí k možnosti využití vyhrazené změny závazku, je 

Objednatel oprávněn vyzvat Poskytovatele k ocenění zajištění obou předmětných kurzů 
on-line formou. V takovém případě se Poskytovatel zavazuje zaslat ve lhůtě 3 pracovních dní 
Objednateli ceník zajištění obou kurzů, tedy metodického i jazykového, on-line formou.  

6. Cena za každý z obou předmětných kurzů v on-line formě nepřekročí cenu pro příslušný rok 

a kurz uvedenou v tabulce v příloze č. 3 Smlouvy. 
7. Realizaci on-line formy obou kurzů bude Objednatel v případě potřeby objednávat. 

Poskytovatel se zavazuje tyto objednávky bez zbytečného prodlení potvrzovat. V případě 
objednání on-line kurzu Objednatelem bude kurz zahájen dle původního plánu pro prezenční 
kurz. Jestliže však Objednatel objedná on-line kurz později než 7 pracovních dní před 
plánovaným zahájením prezenčního kurzu, bude on-line kurz zahájen dle vzájemné dohody 
Smluvních stran, nejpozději však 7 pracovních dní po dni počátku účinnosti příslušné 
objednávky. 

 

Článek V. 

Cena a platební podmínky 

1. Ceny za plnění dle Smlouvy jsou uvedeny v ceníku v příloze č. 3 Smlouvy. Výplata příspěvků 
a proplacení cestovních výdajů účastníkům kurzů dle čl. III odst. 2 písm. j) Smlouvy do výše 
600 000 Kč ročně není do cen za plnění dle Smlouvy započítána. 

2. Příspěvky dle čl. III. odst. 2 písm. j) budou vypláceny dle údajů uvedených v Rozpisu. 

Cestovní výdaje účastníků kurzu metodiky výuky českého jazyka na cestu do a z České 
republiky budou proplaceny ve skutečné výši na základě předložení těchto cestovních dokladů 
Poskytovateli. Předpokladem je použití přiměřeného dopravního prostředku v souladu se 
zásadami hospodárnosti, tj. vlak 2. vozové třídy, autobus, letenky v ekonomické třídě, 
zlevněné letenky typu APEX, PEX, GTS, využití studentských slev v rámci mezinárodní 
studentské karty ISIC apod.; uhrazeny budou také letištní a jiné poplatky, nejsou-li součástí 
ceny za letenky. Příjezd/přílet účastníka do České republiky se nesmí uskutečnit dříve než 2 
týdny před zahájením kurzu a odlet/odjez účastníka z České republiky se nesmí uskutečnit 
později než 2 týdny po ukončení kurzu, jinak se cestovní náhrady neposkytují. Náklady na 
dopravu osobním vozem se rovněž neposkytují. 

3. Kapesné a cestovní náhrady budou účastníkům vypláceny v Kč. Pro účely převodu měn se 

použije kurzovní lístek ČNB platný v okamžiku uskutečnění platby. Podmínkou výplaty 

příspěvků a proplacení cestovních náhrad je podpis účastníka na listině, na níž bude uvedena 

identifikace kurzu, jméno účastníka, datum výplaty a výše vyplácených částek.  

4. Úhrada ceny bude provedena na základě daňových dokladů (faktur). Poskytovatel je oprávněn 
fakturovat za každý kurz zvlášť, a to kdykoliv po jeho ukončení, nejpozději však do 20. října 
každého kalendářního roku za kurzy konané v příslušném kalendářním roce. Přílohou faktury 
vždy bude kopie Rozpisu zaslaného Objednatelem a částky dle Rozpisu budou vždy na faktuře 
uvedeny zvlášť. Přílohou faktur budou rovněž listiny s podpisy jednotlivých účastníků ve 
smyslu předchozího odstavce. Přílohou faktury za konání on-line kurzu bude vždy kopie 

potvrzené objednávky Objednatele.  
5. Poskytovatel bude vždy fakturovat dle skutečného čerpání. 
6. Na faktuře bude vždy vyznačena jednoznačná identifikace Smlouvy, tj. alespoň název a číslo 

jednací uvedené v záhlaví Smlouvy. 

7. Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury 
Objednateli. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o 
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dani z přidané hodnoty. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a Smlouvou stanovené 
náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Poskytovatel poté 
doručí novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení 
s úhradou.  

8. Faktura bude obsahovat vyúčtování všech položek, které jsou součástí plnění, včetně 
stanovení sazby DPH.  

9. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohové platby.  
10. Platby budou realizovány výhradně v CZK. Objednatel uhradí faktury bezhotovostně 

převodem na účet Poskytovatele. Za den uhrazení se považuje den, kdy byla finanční částka 
odepsána z účtu Objednatele a směřuje na účet určený Poskytovatelem. 
 

Článek VI. 

Doba a místo plnění 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. prosince 2025. 

2. Místem plnění je Česká republika. 

 

Článek VII. 

Důvěrnost informací 
1. Poskytovatel se zavazuje během plnění předmětu Smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je 

Smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při plnění 
předmětu Smlouvy dozví, a nakládat s nimi jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které již 
byly veřejně publikovány). 

2. Poskytovatel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy při plnění 
svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními údaji ve smyslu 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 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 směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), 
ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo 
nahodilému přístupu k těmto údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 
přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento předpis. 

Poskytovatel nese plnou odpovědnost za případné porušení zákona z jeho strany. 

3. Poskytovatel není oprávněn jakkoliv využít informace, údaje nebo dokumentaci, které mu 
byly zpřístupněny v souvislosti s poskytováním služeb, ve prospěch svůj nebo ve prospěch 
jiné osoby. Poskytovatel je povinen dodržovat tyto povinnosti také po ukončení smluvního 
vztahu mezi Objednatelem a Poskytovatelem až do doby, kdy bude těchto povinností zproštěn.  

4. Poskytovatel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně informací a údajů 
zpřístupněných Objednatelem. 
 

Článek VIII. 

Finanční kontrola, uchování dokladů a podkladů 

1. Poskytovatel bere na vědomí, že je povinen, jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

poskytnout součinnost Objednateli i kontrolním orgánům při provádění finanční kontroly dle 
citovaného zákona.   
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2. Poskytovatel se zavazuje zajistit archivaci dokumentů o plnění Smlouvy po dobu stanovenou 

právními předpisy, zejména uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů 
souvisejících s předmětem plnění dle Smlouvy.  

 

Článek IX. 

Odpovědnost za škodu 

1. Objednatel je oprávněn požadovat po Poskytovateli a Poskytovatel je povinen Objednateli 

nahradit újmu, kterou Poskytovatel nebo jím pověřené osoby způsobili Objednateli porušením 
povinností daných touto Smlouvou nebo v souvislosti s prováděním plnění dle této Smlouvy 
nebo porušením povinností dle příslušných právních předpisů. Pro náhradu újmy/škody platí 
ustanovení § 2894 a násl. OZ. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu. Náhrada újmy 
nevylučuje uplatnění smluvní pokuty Objednatelem. 

2. Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli újmu, pokud mu vznikla v přímé souvislosti 

s poskytováním služby dle této Smlouvy a pokud byla způsobena porušením povinností 
Poskytovatele, resp. osob ve smluvním vztahu s Poskytovatelem, prostřednictvím kterých 
Poskytovatel dohodnutou službu poskytuje. 

3. Poskytovatel nebude odpovědný za škodu vzniklou v souvislosti s poskytnutou službou v té 
míře, v jaké bylo poskytnutí služby ovlivněno faktory nebo jevy, které nemohly být při 
uplatnění odborné péče při poskytování služeb Poskytovatelem zohledněny nebo pokud bude 
poskytnutá služba ovlivněna nepřesnými, neúplnými nebo nesprávnými informacemi či 
podklady dodanými Objednatelem či třetí stranou určenou Objednatelem, za předpokladu, že 
Poskytovatel nemohl tyto skutečnosti při vynaložení řádné a odborné péče odhalit. 

 

Článek X. 

Smluvní pokuty 

1.  Poskytovatel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě následujících porušení 
Smlouvy: 

a) za porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. VII odst. 1 Smlouvy ve výši 100 000,- Kč, a to 
za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti a 

b) za porušení povinností týkajících se GDPR dle čl. VII odst. 2 Smlouvy ve výši 100 000,- 

Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 
2. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat 

zaplacení zákonného úroku z prodlení. Jiné sankce vůči Objednateli jsou nepřípustné. 

3. Smluvní pokuty i náhradu škody je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce 
Poskytovatele.  

4. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy oprávněné 
Smluvní strany k jejímu zaplacení na adresu povinné Smluvní strany. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčeno právo na náhradu případně vzniklé škody, a to v plné výši. 

5. V případě, že bude Objednateli uložena pokuta nebo jiná sankce v souvislosti s porušením 
povinnosti Poskytovatele ze strany orgánu státní správy nebo jiných ke kontrole oprávněných 
orgánů nebo organizací, je Objednatel oprávněn vymáhat tyto sankce na Poskytovateli. 
Objednatel v takovém případě započte výši finanční sankce proti pohledávce Poskytovatele. 
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Článek XI. 

Odstoupení od Smlouvy a výpověď 

1. Tato Smlouva může zaniknout písemnou dohodou Smluvních stran. 
2. Objednatel může od Smlouvy odstoupit v případě závažného porušení smluvní nebo zákonné 

povinnosti ze strany Poskytovatele, zejména, ovšem nikoliv výlučně, povinnosti dle čl. III 
odst. 13 Smlouvy.  

3. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud se Poskytovatel v zadávacím řízení nebo 
v souvislosti s ním dopustí jednání, které svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo 
jej obchází anebo se příčí dobrým mravům, zejména má-li za cíl nepřípustné omezení soutěže 
(např. protiprávní dohoda o společném postupu s jinými dodavateli) nebo získání neoprávněné 
výhody anebo uvedl nepravdivé informace k prokázání svých kvalifikačních předpokladů. 

4. Účinky každého odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu 

vůle odstoupit od této Smlouvy druhé Smluvní straně. 
5. Obě Smluvní strany jsou oprávněny Smlouvu vypovědět kdykoliv bez uvedení důvodu. 
6. Odstoupením od Smlouvy nebo její výpovědí nejsou dotčena práva Smluvních stran na úhradu 

splatné smluvní sankce, úroků z prodlení a náhrady škody. 
7. Výpovědní doba se stanoví na 6 měsíců a počíná plynout prvním dnem měsíce následujícího 

po měsíci, v němž byla výpověď řádně doručena druhé Smluvní straně. 
 

Článek XII. 

Další ujednání 
1. Kontaktní osoby Objednatele: 

 Příjmení jméno, 
titul 

Telefon GSM e-mail 

ve věcech smluvních ------------------- 

 

2. Kontaktní osoby Poskytovatele: 

 Příjmení jméno, 
titul 

Telefon GSM e-mail 

ve věcech smluvních 

 
-------------------- 

 

3. Kontaktní osoby uvedené v tomto článku mohou být Poskytovatelem a Objednatelem 

kdykoliv změněny na základě jednostranného písemného oznámení druhé Smluvní straně. 
Tato změna nevyžaduje samostatný dodatek ke Smlouvě, avšak musí být oznámena druhé 
Smluvní straně prostřednictvím informačního systému datových schránek. 

 

Článek XIII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze Smluvních stran. Účinnosti nabývá 

Smlouva dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Realizace plnění je možná až od data účinnosti. Toto 
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ustanovení se přiměřeně použije i pro případné objednání online kurzů v rámci vyhrazené 
změny závazku dle čl. IV odst. 5 Smlouvy. 

2. Smlouva se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její změny je možno učinit jen v 
písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními 
stranami. Změny fakturačních údajů nebo změny kontaktních osob nevyžadují dodatek ke 
Smlouvě, ale je možné je provést na základě písemného oznámení druhé Smluvní straně.  

3. Smlouva se uzavírá elektronicky. 

4. Pokud se kterékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo 

nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení v této 
Smlouvě. V takovém případě se Smluvní strany zavazují řádně jednat za účelem nahrazení 
neplatného či nevymahatelného ustanovení ustanovením platným a vymahatelným v souladu 

s účelem této Smlouvy. 

5. Smluvní strany se zavazují pokusit se vyřešit smírčí cestou jakýkoli spor mezi sebou, sporný 
nárok nebo spornou otázku vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou (včetně otázek týkajících 
se její platnosti, účinnosti a výkladu). Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor 
předložen k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice, kterým bude místně příslušný 
soud Objednatele. 

6. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů a Výnosem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2016 ze dne 30. 6. 2016 

o uveřejňování smluv zajistí Objednatel uveřejnění celého textu Smlouvy, vyjma osobních 
údajů, a metadat Smlouvy v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění. Poskytovatel 

rovněž souhlasí s tím, že metadata vztahující se k této Smlouvě mohou být zveřejněna též na 
webových stránkách Objednatele. Toto ustanovení se přiměřeně použije i pro případné 
objednání online kurzů v rámci vyhrazené změny závazku dle čl. IV odst. 5 Smlouvy. 

7. Poskytovatel bere na vědomí povinnost Objednatele uveřejnit tuto Smlouvu také v souladu 

s § 219 ZZVZ. 

8. Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně v této Smlouvě neupravené se řídí OZ. 

9. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv peněžní částka dle této Smlouvy uvedená a/nebo 

splatná v českých korunách (dále jen “Národní jednotka měny“), bude po přepočtu aktuálním 
směnným kurzem automaticky považována za částku uvedenou a/nebo splatnou v jednotné 
evropské měně v momentu, kdy Národní jednotka měny bude nahrazena jednotnou evropskou 
měnou v souladu s platným právem Evropské unie nebo právem České republiky. 
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Článek XIV. 

Přílohy 

Příloha č. 1 a) – Studijní plán jazykového kurzu 

Příloha č. 1 b) – Studijní plán metodického kurzu 

Příloha č. 2 – Rámcová specifikace on-line kurzů v rámci vyhrazené změny závazku 

Příloha č. 3 – Ceník Poskytovatele 

 

 

 
V Praze dne 

 

 

 

 

_ _ 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. 

Náměstek pro řízení sekce EU a ESIF 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

V Praze dne 

 

 

 

 

_ __ 

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA 

Rektor 

Univerzita Karlova 
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Studijní plán - ZÁKLADNÍ 

 

Jazykový kurz  

pro účastníky z krajanských komunit 
 

CHARAKTERISTIKA KURZU 

Jazykový kurz je určen pro účastníky z krajanských komunit s různými úrovněmi znalosti 

českého jazyka. Kurz zahrnuje celkem 90 vyučovacích hodin. Výuka je zaměřena na rozvoj 
komunikačních kompetencí definovaných SERR a na posilování samostatného projevu 
studentů, Zkušení a vysoce kvalifikovaní vyučující aplikují moderní metody i poznatky 
v oblasti výuky češtiny jako cizího, příp. druhého jazyka. Do výuky jsou zařazeny i lekce 

praktické výslovnosti reflektující danou cílovou skupinu.  

Účastníci budou před zahájením výuky rozděleni do pěti, resp. šesti studijních skupin, a to v 

závislosti na konkrétním složení skupiny účastníků a na výsledcích rozřazovacího testu, a 

obdrží příslušné učební materiály. V průběhu kurzu studenti získají, prohloubí a zlepší své 
znalosti českého jazyka v rámci odpovídající jazykové úrovně. Jazyková výuka je pro 
účastníky kurzu povinná. 

V případě zájmu zajistíme pro účastníky kurzů možnost složení standardizované zkoušky 
z českého jazyka s výstupem dle SERR. Účastníci si budou skládání zkoušky v případě zájmu 
hradit sami.  

Součástí kurzu je také odpolední a víkendový program v podobě naplánovaných 
mimovzdělávacích aktivit. Odpoledních a víkendových aktivit se účastní všichni společně, tyto 

aktivity jsou dobrovolné. 

  

Doba trvání kurzu: 4 týdny (20 dní výuky) 

Termín konání kurzu: v období od 1. 7. do 30. 9. 

Výuka celkem: 90 vyučovacích jednotek (1 VJ = 45 minut) 

Mimovzdělávací aktivity a výlety:  

• přednášky k českým reáliím/besedy 

• hudba/tanec/film/sport 

• půldenní výlety/exkurze 

• celodenní výlety 

• studentské prezentace/společné projekty 

• společenské události 
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Studijní plány jednotlivých skupin 

SKUPINA 1 

Charakteristika skupiny (vstupní znalost):  
úplní začátečníci se znalostí jiného slovanského jazyka   
Učebnice (+ pracovní sešit):  
HOLÁ, L. Česky krok za krokem 1: Czech step by step 1: A1-A2. Praha: Akropolis, 2016. ISBN 

978-80-7470-129-0.  

Harmonogram výuky: 

týden téma gramatika 

1 

úvodní informace o češtině, základní fráze 
tykání x vykání, osobní údaje, čísla 1–10 

město, orientace ve městě, doprava 

jídlo, restaurace, čísla 11 – 10 000, rodina 

sloveso být, negace, rod 

osobní zájmena 

systém sloves 

nominativ a akuzativ singuláru 

2 

rodina  

čas (hodiny, dny, části dne)  
slavné osobnosti, minulost 

posesivní zájmena, adjektiva 

modální slovesa, rád + infinitiv 

minulý čas 

3 

dům a byt, inzeráty 

plány na víkend 

lidské tělo, doktor (bolí mě..., je mi...) 

sloveso + akuzativ 

nominativ a akuzativ plurálu 

budoucí čas 

4 

zaměstnání 
návštěva, nákupy, dovolená 

tradiční svátky 

genitiv singuláru 

slovesa pohybu s prefixem 

vid 

 

Předpokládané studijní výsledky: 

Dosažení úrovně A1 dle SERR: 

POSLECH: student dokáže porozumět hlavním myšlenkám rozhovorů vedených na běžná 
každodenní témata (rodina, bydlení, restaurace, nakupování). 

ČTENÍ: student dokáže porozumět jednoduchým textům, které se týkají běžných denních 
záležitostí, psaných nekomplikovaným spisovným jazykem. Student by si měl umět vyhledat 
základní informace v jízdních řádech, porozumět pozdravu, písemnému vzkazu, jednoduché 
textové a e-mailové zprávě. 

PSANÍ: student dokáže vyplnit základní formuláře, napsat jednoduchou zprávu, ve které 
sděluje základní informace. Vyjadřování je jednoduché, efektivně využívá základních 
gramatických a lexikálních prostředků, které si osvojil. 

MLUVENÍ: student je schopen reagovat v nejběžnějších situacích denního života, vyjadřuje se 
jednoduchými, ale efektivními prostředky. Dokáže si zjistit základní informace, v případě 
neporozumění se umí dotázat na význam slov. Dokáže navázat společenský kontakt: pozdravit, 
přivítat se, rozloučit se, vyjádřit poděkování a jednoduše i své názory a pocity. 
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SKUPINA 2 

Charakteristika skupiny (vstupní znalost):  
úplní začátečníci bez znalosti jiného slovanského jazyka 

Učebnice (pracovní sešit součástí učebnic):  
HOLÁ, L., BOŘILOVÁ, P. Čeština expres 1: A1/1. 2., opravené vydání. Praha: Akropolis, 
2015 dotisk. ISBN 978-80-7470-079-8. 

HOLÁ, L., BOŘILOVÁ, P. Čeština expres 2: A1/2. Praha: Akropolis, 2015. ISBN 978-80-

7470-084-2. 

Harmonogram výuky: 

týden téma gramatika 

1 

úvodní informace o češtině, základní fráze 
tykání x vykání, osobní údaje, čísla 1–10 

město, orientace ve městě, doprava 

jídlo, restaurace, čísla 11 – 10 000, rodina 

sloveso být, negace, rod 

osobní zájmena 

systém sloves 

nominativ a akuzativ singuláru 

2 

rodina + adjektiva 

čas (hodiny, dny, části dne)  
slavné osobnosti, životopis 

posesivní zájmena 

modální slovesa, rád + infinitiv 

minulý čas 

3 

dovolená  
plánování času 

bydlení, nakupování 
cestování 

lokál singuláru 

budoucí čas, genitiv singuláru 

nominativ a akuzativ plurálu 

slovesné prefixy 

4 

lidské tělo, doktor (bolí mě..., je mi...) 
telefonování, návštěva, psaní pozdravu 

hotel, služby 

osobní zájmena akuzativ 

dativ singuláru, tvary kdo/co 

Kam? x Kde? 

 

Předpokládané studijní výsledky: 

Dosažení úrovně A1 dle SERR: 

POSLECH: student dokáže porozumět hlavním myšlenkám rozhovorů vedených na běžná 
každodenní témata (rodina, bydlení, restaurace, nakupování). 

ČTENÍ: student dokáže porozumět jednoduchým textům, které se týkají běžných denních 
záležitostí, psaných nekomplikovaným spisovným jazykem. Student by si měl umět vyhledat 
základní informace v jízdních řádech, porozumět pozdravu, písemnému vzkazu, jednoduché 
textové a e-mailové zprávě. 

PSANÍ: student dokáže vyplnit základní formuláře, napsat jednoduchou zprávu, ve které 
sděluje základní informace. Vyjadřování je jednoduché, efektivně využívá základních 
gramatických a lexikálních prostředků, které si osvojil. 

MLUVENÍ: student je schopen reagovat v nejběžnějších situacích denního života, vyjadřuje se 
jednoduchými, ale efektivními prostředky. Dokáže si zjistit základní informace, v případě 
neporozumění se umí dotázat na význam slov. Dokáže navázat společenský kontakt: pozdravit, 
přivítat se, rozloučit se, vyjádřit poděkování a jednoduše i své názory a pocity. 
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SKUPINA 3 

Charakteristika skupiny (vstupní znalost):  
"falešní” začátečníci se znalostí omezené slovní zásoby, ale bez znalosti gramatických pravidel  
Učebnice (pracovní sešit součástí učebnic):  
HOLÁ, L., BOŘILOVÁ, P. Čeština expres 1: A1/1. 2., opravené vydání. Praha: Akropolis, 
2015 dotisk. ISBN 978-80-7470-079-8. 

HOLÁ, L., BOŘILOVÁ, P. Čeština expres 2: A1/2. Praha: Akropolis, 2015. ISBN 978-80-

7470-084-2. 

Harmonogram výuky: 

týden téma gramatika 

1 

Opakování/zjišťování společného základu 

úvodní informace o češtině, základní fráze 
tykání x vykání, osobní údaje, čísla 1–10 

město, orientace ve městě, doprava 

jídlo, restaurace, čísla 11 – 10 000, rodina 

sloveso být, negace, rod 

osobní zájmena 

systém sloves 

nominativ a akuzativ singuláru 

2 

rodina + adjektiva 

čas (hodiny, dny, části dne)  
slavné osobnosti, životopis 

posesivní zájmena 

modální slovesa, rád + infinitiv 

minulý čas 

3 

dovolená  
plánování času 

bydlení, nakupování 
cestování 

lokál singuláru 

budoucí čas, genitiv singuláru 

nominativ a akuzativ plurálu 

slovesné prefixy 

4 

lidské tělo, doktor (bolí mě..., je mi...) 
telefonování, návštěva, psaní pozdravu 

hotel, služby 

osobní zájmena akuzativ 

dativ singuláru, tvary kdo/co 

Kam? x Kde? 

 

Předpokládané studijní výsledky: 

Dosažení úrovně A1+ dle SERR: 

POSLECH: student dokáže porozumět hlavním myšlenkám rozhovorů vedených na běžná 
každodenní témata (rodina, bydlení, restaurace, nakupování). 

ČTENÍ: student dokáže porozumět jednoduchým textům, které se týkají běžných denních 
záležitostí, psaných nekomplikovaným spisovným jazykem. Student by si měl umět vyhledat 
základní informace v jízdních řádech, porozumět pozdravu, písemnému vzkazu, jednoduché 
textové a e-mailové zprávě. 

PSANÍ: student dokáže vyplnit základní formuláře, napsat jednoduchou zprávu, ve které 
sděluje základní informace. Vyjadřování je jednoduché, efektivně využívá základních 
gramatických a lexikálních prostředků, které si osvojil. 

MLUVENÍ: student je schopen reagovat v nejběžnějších situacích denního života, vyjadřuje se 
jednoduchými, ale efektivními prostředky. Dokáže si zjistit základní informace, v případě 
neporozumění se umí dotázat na význam slov. Dokáže navázat společenský kontakt: pozdravit, 
přivítat se, rozloučit se, vyjádřit poděkování a jednoduše i své názory a pocity.  
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SKUPINA 4 

Charakteristika skupiny (vstupní znalost): mírně pokročilí    
Učebnice (+ pracovní sešit):  
HOLÁ, L. Česky krok za krokem 1: Czech step by step 1: A1-A2. Praha: Akropolis, 2016. ISBN 

978-80-7470-129-0.  

Harmonogram výuky: 

týden téma gramatika 

1 

opakování 
výmluvy a přání 
počasí 
moderní technologie 

kondicionál (kdyby/aby) 
adjektiva x adverbia 

dativ singuláru 

2 

móda 

služby 

mezilidské vztahy 

osobní zájmena 

instrumentál singuláru 

časové výrazy 

3 

rodiče a děti 
vaření, míry a váhy 

zvířata a lidé 

imperativ 

genitiv plurálu 

nominativ a akuzativ plurál  
mužský životný 

4 

hledání práce, pohovor 
kultura 

české památky, české dialekty 

stupňování adverbií 
reflexivní pasivum 

řadové číslovky 

 

Předpokládané studijní výsledky: 

Dosažení úrovně A2 dle SERR: 

POSLECH: student dokáže porozumět v oblastech, které se bezprostředně týkají každodenního 
života. Pochopit smysl krátkých jasných a jednoduchých zpráv a hlášení. 

ČTENÍ: student dokáže porozumět jednoduchým textům týkajícím se běžných konkrétních 
záležitostí a obsahujícím častou slovní zásobu. Rozumí jednoduchým žádostem o informace, 
objednávkám v podobě klasických dopisů, faxů i e-mailů. Rozumí jasně napsaným a jednoduše 
formulovaným návodům a pokynům, umí se orientovat v seznamech (telefonní seznam), v 
řádech (jízdní řád), rozumí příkazům a nápisům na informačních tabulích. 

PSANÍ: student dokáže vyplnit základní formuláře, napsat jednoduchou zprávu, ve které 
sděluje základní informace. Vyjadřování je jednoduché, efektivně využívá základních 
gramatických a lexikálních prostředků, které si osvojil. 

MLUVENÍ: student je schopen komunikovat v běžných situacích. Dokáže klást otázky a 
odpovídat na ně. Poradí si s většinou situací při cestování. Dokáže navázat společenský 
kontakt: přivítat se, rozloučit se, vyjádřit poděkování a jednoduše i své názory a pocity. 
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SKUPINA 5 

Charakteristika skupiny (vstupní znalost): středně pokročilí    
Učebnice (+ pracovní sešit):  
HOLÁ, L., BOŘILOVÁ, P., MALÁ, Z. Česky krok za krokem 2: Czech step by step 2. Praha: 

Akropolis, 2016. ISBN 978-80-86903-92-7. 

Harmonogram výuky: 

týden téma gramatika 

1 

opakování (dopis, formulář 
rodina, restaurace, bydlení, práce) 

oslavy, přání, gratulace 

sběratelství, nakupování 

opakování forem singuláru 

nom. a akuz. plurálu 

deklinace osobních zájmen 

2 

svátky a tradice, návštěva 

dovolená, služby, sport 
zdraví a životní styl 

časové spojky, vid 

slovesa pohybu s prefixem 

slovesa + akuzativ/dativ 

3 

kultura a umění 
vzhled a hodnoty 

internet a média 

banka a pošta 

imperativ 

genitiv plurálu, posesivní adjektiva, tvoření 
adverbií 
komparativ, lokál plurálu 

kondicionál, kdyby/aby 

4 

planeta země, počasí 
investice, podnikání 
móda a oblečení 

dativ plurálu, spojky 

instrumentál plurálu 

násobné číslovky, dekl. číslovek 

 

Předpokládané studijní výsledky: 

Dosažení úrovně B1 dle SERR: 

POSLECH: student dokáže porozumět hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné mluvní 
informace týkající se běžných témat, se kterými se setkává v práci, ve škole, ve volném čase. 
Rozumí smyslu rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo 
témat souvisejících s osobními nebo pracovními zájmy. 

ČTENÍ: student dokáže porozumět textům, které obsahují slovní zásobu užívanou v 
každodenním životě nebo které se vztahují k práci. Rozumí popisům událostí, novinovým 
článkům s přiměřenou slovní zásobou. 

PSANÍ: student umí napsat souvislý text na témata, která dobře zná nebo ho/ji osobně zajímají. 
Umí psát osobní dopisy, ve kterých popisuje svoje dojmy a zážitky. 

MLUVENÍ: student se dokáže zapojit do hovoru o tématech, která jsou mu/jí známá, zajímá 
se o ně, nebo která se týkají každodenního života Umí stručně odůvodnit a vysvětlit své názory, 
umí vyprávět příběh, obsah knihy nebo filmu. 
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SKUPINA 6 

Charakteristika skupiny (vstupní znalost): pokročilí    
Učebnice (+ pracovní sešit):  
BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, M., HLÍNOVÁ, K., PEČENÝ, P., ŠTĚPÁNKOVÁ, D. Čeština 
pro cizince: úroveň B2. 2., aktualizované vydání. Brno: Edika, 2020. ISBN 978-80-266-1512-

5. 

 

Harmonogram výuky: 

týden téma gramatika 

1 

seznamování 
kultura, svátky, tradice 

opakování 

konjugace sloves 

slovesný vid 

pádové koncovky 

pravopis 

2 

komunikace: reklamace, 

infolinka 

kariéra, podnikání 

deklinace – méně časté typy 

spojovací výrazy (příčina, důvod, důsledek, účel, 
podmínka) 

3 
kultura, interview, recenze 

horoskopy, výklad karet... 
vztažné věty (který, jenž) 
deklinace duál (oči, uši...) 

4 
manželství, soužití 
životní prostředí 

deklinace cizích slov 

jednočlenné věty 

 

Předpokládané studijní výsledky: 

Dosažení úrovně B2 dle SERR: 

POSLECH: student dokáže porozumět delším promluvám, dokáže sledovat i složitou výměnu 
názorů, pokud téma dostatečně zná. Rozumí většině zpráv a programů týkajících se aktuálních 
témat a většině filmů ve spisovném jazyce. 

ČTENÍ: student dokáže porozumět hlavním myšlenkám textů, a to i složitějším týkajících se 
konkrétních i abstraktních témat včetně odborně popularizačních. 

PSANÍ: student umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících 
s jeho zájmy a vysvětlit své stanovisko týkající se aktuálního problému. 

MLUVENÍ: student se dokáže účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést 
běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv 
účastníka interakce. Spolehlivě rozumí pokynům do všech podrobností. 

 

Poznámka k plánovanému rozložení skupin: rozvrstvení skupin v souvislosti s úrovněmi 
SERR bude reflektovat konkrétní výsledky rozřazovacího testu.
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PROGRAM 

 

Jazykový kurz  

pro účastníky z krajanských komunit 

 

Doba trvání kurzu: 4 týdny 

Termín kurzu: v období od 1. 7. do 30. 9. 

Výuka celkem: 90 vyučovacích jednotek (1 VJ = 45 minut) 

Mimovzdělávací aktivity:  

• přednášky k českým reáliím/besedy 

• hudba/tanec/film/sport 

• půldenní výlety/exkurze 

• celodenní výlety 

• studentské prezentace/společné projekty 

• společenské události 

Standardní denní časový rozvrh:   

Výuka 1 Výuka 2 Pauza na oběd Výuka 3 Mimovzdělávací 
aktivity 9:00 – 10:30 10:45 – 12:15 12:15 – 13:15 13:15 – 14:00 

 

 

Garant kurzu: 
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Detailní denní časový rozvrh 

 

PŘÍPRAVNÁ ČÁST 

DEN 
DENNÍ ČINNOST 

DOPOLEDNE ODPOLEDNE VEČER 

PÁ 
příjezd krajanů 

ubytování 

SO 

prohlídka výukových prostor a 

zámku 

rozřazení do tříd (test) 

procházka po okolí 
• obchod, lékárna, restaurace, 

volný čas... 

společné posezení na zámku 

• seznamování (třídy a 
učitelé) 

NE 
 půldenní výlet  

• soutok Labe s Cidlinou a hradiště Slavníkovců 
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TÝDEN 1 

DEN 

DENNÍ ČINNOST 

DOPOLEDNE  

(výuka 24 VJ) 
ODPOLEDNE VEČER 

PO výuka 
přednáška z českých reálií  

• historie regionu 

 

ÚT výuka 

slavnostní přivítání 
• setkání se zástupci institucí (MŠMT, 

MZV, DZS, UK, ...) 

komentované promítání filmu 

• Jiří z Poděbrad, 2009 

 

ST výuka 
exkurze 

• Škoda auto – muzeum a továrna 

ČT výuka 
přednáška z českých reálií 

• česká hudba 
 

PÁ výuka  

hudební večer 

• nácvik písně 

• písně z krajanských komunit 

SO  

NE celodenní výlet (hrad Bezděz a Máchovo jezero) 
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TÝDEN 2 

DEN 

DENNÍ ČINNOST 

DOPOLEDNE 

(výuka 26 VJ) 
ODPOLEDNE VEČER 

PO výuka 
přednáška z českých reálií 

• moderní česká literatura 
 

ÚT výuka  

beseda s autory 

• učebnice češtiny 

• knihy pro děti 

ST výuka 
exkurze  

• Botanicus Ostrá 

ČT výuka  
taneční večer 

 

PÁ výuka 
přednáška z českých reálií 

• sport a jeho role v české společnosti  
 

SO projektová činnost (společné sportování) 

NE celodenní výlet (Český ráj) 
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TÝDEN 3  

DEN 

DENNÍ ČINNOST 

DOPOLEDNE 

(výuka 25 VJ) 
ODPOLEDNE VEČER 

PO výuka 
přednáška z českých reálií 

• pivovarnictví 
 

ÚT výuka  

komentované promítání filmu 

• Postřižiny, 1980 

ST 
výuka exkurze a výlet 

• pivovar Hubertus (Kácov) a okolí řeky Sázavy 

ČT výuka 
 dramatizace příběhu / divadlo 

 

PÁ výuka 
přednáška z českých reálií  

• česká kuchyně 
 

SO projektová činnost (společné vaření) 
NE celodenní výlet (Kutná Hora + Kostnice) 
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TÝDEN 4 

DEN 

DENNÍ ČINNOST 

DOPOLEDNE 

(výuka 15 VJ) 

ODPOLEDNE VEČER 

PO výuka 
půldenní výlet  

• skanzen Kouřim  

ÚT výuka 

přednáška z českých reálií 
• studium v ČR a zkoušky z ČJC 

• webinář s jinojazyčným absolventem 
studia na VŠ v češtině 

 

ST celodenní výlet (Praha prohlídka města a rozloučení v Senátu) 

ČT 
výuka  slavnostní zakončení 

• společná večeře 

PÁ 
předání pokojů 

organizace odjezdu 

 

 

Poznámka: konkrétní témata přednášek, besed a dalších mimovzdělávacích akcí mohou být upravena na základě aktuální situace a podle zájmů 
účastníků. 



 

Příloha č. 1 b) smlouvy o poskytování služeb, č. j.: MSMT-38744/2020-24 
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Studijní plán - ZÁKLADNÍ 

 

Kurz metodiky výuky českého jazyka 

pro účastníky z krajanských komunit 

 

CHARAKTERISTIKA KURZU 

Kurz metodiky českého jazyka je určen pro účastníky se znalostí českého jazyka na úrovni B2 
až C2 (rodilé mluvčí), kteří se zabývají výukou českého jazyka mimo území České republiky 

v krajanských komunitách a tzv. českých školách v zahraničí. 

Kurz zahrnuje 60 vyučovacích jednotek se zaměřením na didaktiku a metodiku výuky češtiny 
jako druhého a cizího jazyka.  Kurz cílí především na prohloubení znalostí z oblasti výuky 
řečových dovedností, gramatiky a výslovnosti, pozornost je věnována výukovým materiálům, 

moderním aktivizačním metodám i doplnění nových poznatků z oblasti sociokulturní. V kurzu 

je dostatečný prostor pro výměnu zkušeností účastníků i pro seznámení s možnostmi, které 
nabízejí domácí instituce. Výuka je zajištěna zkušenými odborníky zabývajícími se 
dlouhodobě výukou českého jazyka jako druhého či cizího jazyka, kteří mají řadu praktických 

i teoretických zkušeností. Metodická výuka je pro účastníky povinná.  

Součástí kurzu je také odpolední a víkendový program zahrnující kulturní a společenské 
akce, náslechy ve výuce a výlety. Odpoledních a víkendových aktivit se účastní všichni 
společně, tyto aktivity jsou dobrovolné. 

 Doba trvání kurzu: 2 týdny (10 dní výuky) 

Termín kurzu: v období od 1. 7. do 30. 9. 

Výuka celkem: 60 vyučovacích jednotek (1 VJ = 45 minut) 

Mimovzdělávací aktivity: kulturní a společenské akce, náslechy a výlety 

Rozdělení studentů: do dvou skupin podle cílového zaměření 

  



Stránka 2 z 4 

 

 

PROGRAM 

Kurz metodiky výuky českého jazyka 

pro účastníky z krajanských komunit 

 

Doba trvání kurzu: 2 týdny 

Termín kurzu: v období od 1. 7. do 30. 9. 

Výuka celkem: 60 vyučovacích jednotek (1 VJ = 45 minut) 

Mimovzdělávací aktivity: kulturní a společenské akce, náslechy a výlety 

Garant kurzu: 

 

STUDIJNÍ PLÁN 

okruh témata lekcí 

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK 

nabývání druhého/cizího jazyka 

výuka češtiny jako cizího jazyka 

bilingvní výchova  

PŘÍPRAVA VÝUKY 

didaktické dovednosti učitele  
plánování lekce a sylabus 

učební materiály  

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

produktivní řečové dovednosti:  
mluvení, psaní  
receptivní řečové dovednosti:  
poslech, čtení  
práce s reálnými texty: čtení, poslech 

DALŠÍ ASPEKTY VÝUKY 

výuka gramatiky ČJ 

fonetika, výslovnost 
logopedie 

sociokulturní aspekty a výuka reálií 

ROZŠIŘUJÍCÍ METODY A AKTIVITY 

hry a zpestřující aktivity do výuky 

SERRJ a testování 
současná čeština  
ICT ve výuce  

PREZENTACE ÚČASTNÍKŮ sdílení dobré praxe 

 

 

STANDARDNÍ DENNÍ ČASOVÝ ROZVRH 

Výuka 1 Výuka 2 Pauza na oběd Výuka 3 Výuka 4 Mimovzdělávací 
aktivity 9:00 – 10:30 10:45 – 12:15 12:15 – 13:15 13:15 – 14:45 15:00 – 16:30 
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DETAILNÍ DENNÍ ČASOVÝ ROZVRH 

 

DEN DOPOLEDNÍ PROGRAM 
ODPOLEDNÍ 

PROGRAM 

VEČERNÍ 
PROGRAM 

NE příjezd účastníků, ubytovávání, administrativa 

PO výuka 1 výuka 2 
Karolinum 

komentovaná prohlídka 

Slavnostní přivítání 
Klub rektora 

ÚT výuka 1 výuka 2 výuka 3 výuka 4 
 

 
   

ST výuka 1 výuka 2 výuka 3 

Senát ČR 

komentovaná 
prohlídka 

Setkání s předsedou Stálé 
komise Senátu pro krajany 

žijící v zahraničí 

ČT výuka 1 výuka 2 výuka 3 
Stará Praha 

komentovaná prohlídka 
 

PÁ výuka 1 výuka 2 výuka 3 výuka 4  
návštěva divadla 

 

 

SO Výlet Poděbrady (prohlídka a posezení na zámku)  

NE Výlet pivovar Únětice (oběd) a stezka Tiché údolí  

 

PO výuka 1 výuka 2 výuka 3 výuka 4 
 

 
   

ÚT výuka 1 výuka 2 výuka 3 
Zahrady Pražského hradu 

komentovaná prohlídka 
 

ST výuka 1 výuka 2 výuka 3 výuka 4   
návštěva letního 

kina 

ČT 
výuka 1 

 

náslech 
ve výuce 

společná reflexe, 
sdílení zkušeností   

PÁ výuka 1 výuka 2 
setkání se zástupci institucí 

(UK, MŠMT, MZV, DZS,...) 
slavnostní 

ukončení kurzu 
 

SO odjezd účastníku, administrativa   
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PODROBNÁ NABÍDKA MIMOVZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT 

kulturní 

• Karolinum (komentovaná prohlídka) 

• Senát ČR (komentovaná prohlídka) 
• Stará Praha (komentovaná prohlídka) 

• Zahrady Pražského hradu (komentovaná prohlídka) 
• návštěva divadla 

• návštěva letního kina 

společenské 

• slavnostní přivítání (Klub rektora UK) 
• setkání se předsedou Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí (Senát ČR) 
• setkání se zástupci institucí (UK, MŠMT, MZV, DZS,…) 
• slavnostní ukončení kurzu (kaple Voršilská) 

celodenní výlety 

• Poděbrady (lázně, zámek) 
• Únětice (pivovar, stezka Tiché údolí, prvorepublikové vily Roztoky) 

náslechy (výběr podle zaměření/zájmu) 

• náslech ve výuce a společná reflexe, diskuze s lektory a sdílení zkušeností (kurz pro 

dospělé cizince) 
• náslech ve výuce a společná reflexe, diskuze s učiteli a sdílení zkušeností (ZŠ s 

vysokým podílem žáků cizinců) 

 

Poznámka: konkrétní témata prohlídek, výletů a dalších mimovzdělávacích akcí mohou být 
upravena na základě aktuální situace a podle zájmů účastníků. 
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Rámcová specifikace on-line kurzů v rámci vyhrazené 
změny závazku 

 

On-line kurz metodiky výuky českého jazyka, 20 účastníků 

Rozsah: 2x (48 vyučovacích jednotek + 6 hodin mimovzdělávacích aktivit) 

Studijní skupiny: 2 v dělení dle časových pásem (začátek 9 hod a 16 hod SEČ) 

Personální zabezpečení výuky: 2 vyučující souběžně (výuka + chat) 

 

On-line jazykový kurz, 30 účastníků 

Rozsah: 48 vyučovacích jednotek + 6 hodin mimovzdělávacích aktivit 

Studijní skupiny: 3 v dělení dle vstupní úrovně znalosti českého jazyka 

Personální zabezpečení výuky: 2 vyučující souběžně (výuka + chat) 

 



Ano

* Sazba DPH 2021 2022 2023 2024 2025

Plnění dle čl. III odst. 2 
písm. c) a d) Smlouvy

0% 711,88 Kč 726,12 Kč 740,64 Kč 755,46 Kč 770,57 Kč

Plnění dle čl. III odst. 2 
písm. g) Smlouvy

10% 254,55 Kč 259,64 Kč 264,83 Kč 270,13 Kč 275,53 Kč

Plnění dle čl. III odst. 2 
písm. h) Smlouvy

10% 297,49 Kč 303,44 Kč 309,51 Kč 315,70 Kč 322,02 Kč

Plnění dle čl. III odst. 2 
písm. a), b), e), f), i) a j) 
Smlouvy

21% 264,29 Kč 269,57 Kč 274,96 Kč 280,46 Kč 286,07 Kč

Cena celkem v Kč/rok bez 
DPH

x 2 567 395,95 Kč 2 618 743,87 Kč 2 671 118,75 Kč 2 724 541,12 Kč 2 779 031,95 Kč

Cena celkem v Kč/rok 
včetně DPH x 2 753 379,20 Kč 2 808 446,78 Kč 2 864 615,72 Kč 2 921 908,03 Kč 2 980 346,19 Kč

* Sazba DPH 2021 2022 2023 2024 2025

Plnění dle čl. III odst. 2 
písm. c) a d) Smlouvy

21% 696,30 Kč 710,22 Kč 724,43 Kč 738,92 Kč 753,69 Kč

Plnění dle čl. III odst. 2 
písm. g) a Smlouvy

10% 218,18 Kč 222,55 Kč 227,00 Kč 231,54 Kč 236,17 Kč

Plnění dle čl. III odst. 2 
písm. h) Smlouvy

10% 282,99 Kč 288,65 Kč 294,42 Kč 300,31 Kč 306,31 Kč

Plnění dle čl. III odst. 2 
písm. a), b), e), i) a j) 
Smlouvy

21% 824,77 Kč 841,27 Kč 858,09 Kč 875,25 Kč 892,76 Kč

Cena celkem v Kč/rok bez 
DPH

x 566 225,81 Kč 577 550,33 Kč 589 101,33 Kč 600 883,36 Kč 612 901,03 Kč

Cena celkem v Kč/rok 
včetně DPH x 669 697,23 Kč 683 091,17 Kč 696 753,00 Kč 710 688,06 Kč 724 901,82 Kč

16 307 493,50 Kč

17 813 827,21 Kč

Jazykový kurz (28 dní, 60 účastníků)

Příloha č. 3 smlouvy o poskytování služeb, č. j.: MŠMT-38744/2020-24

Ceník - Krajanské kurzy (2021-2025)

Poskytovatel: Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy
Dodavatel dle § 57 odst. 1 písm. f) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

* Dílčí částky všech částí plnění za každý rok poskytování služeb jsou uvedeny v Kč bez DPH. Jedná se o ceny za jednoho účastníka a jeden den trvání kurzu. Ve sloupci Cena celkem v Kč bez DPH jsou 
sečteny jednotlivé částky za každý rok posktování kurzů vynásobené počtem dní trvání kurzu a maximálním počtem účastníků kurzu.

Rok

Metodický kurz (14 dní, 20 účastníků)

Rok

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

Celková nabídková cena v Kč včetně DPH

Část plnění dle čl. III odst. 2 písm. c) a d) Smlouvy může být v rámci jazykového kurzu v souladu s § 51 odst. 1 písm. h) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), osvobozena 
od DPH v případě, že je plnění v souladu s § 57 odst. 1 písm. f) ZDPH poskytováno fyzickými nebo právnickými osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání uznanými Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy nebo osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání v přípravných kurzech pro vykonání standardizovaných jazykových zkoušek uznaných Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy. V opačném případě se uplatní základní sazba DPH (21 %). Poskytování ubytovacích a stravovacích služeb dle čl. III odst. 2 písm. g) a h) Smlouvy podléhá dle § 47 odst. 1 písm. c) 
s odkazem na odst. 4 téhož ustanovení a přílohu 2a ZDPH druhé snížené sazbě DPH (10 %). Ostatní části plnění související se zabezpečením obou kurzů jsou zatíženy základní sazbou DPH (21 %).

ř

ě ř


