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EVROPSKÁ UNIE
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY
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DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o poskytování výuky ruského jazyka

Mgr. Inna Fridrikova
Jazyková Škola Britannika
IČ: 74381997
se sídlem: Bělehradská 10/79, Praha 2, 120 00
e-mail: info@jazykovekurzypraha.cz
tel. 777 779 159
bank. spojení: 43-2302970247/ 0100, Komerční banka
(dále jen ,,Poskytovatel")

a

Ministerstvo vnitra
odbor azylové a migrační politiky
IČ: 00007064
Se sídlem: Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
e-mail: pavla.novotna@mvcr.cz
tel. 974 832 500
ID DS: 6bnaawp
bank. spojení: 3605881/0710
(dále jen ,,Objednatel")

1.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna obsahu Smlouvy o poskytování výuky ruského jazyka
(dále jen ,,Smlouva") z důvodu potřeby rozŠířit od 20. 9. 2021 výuku o jednu osobu. Tímto
rozšířením dochází k navýšeni celkového počtu individuálních vyučovacích hodin oproti
původnímu znění Smlouvy o 12 individuálních vyučovacích hodin.

2.

Změna obsahu Smlouvy

l. ČI. I odst. 4 se mění na následující znění:

4. Rozsah výuky je mezi smluvními stranami dohodnut na 8 individuálních vyučovacích hodin
týdně. Celkově 152 individuálních vyučovacích hodin za celou dobu poskytování služeb.
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2. ČI. III Smlouvy se mění na následující znění:

III.
Výuka ruského jazyka bude probíhat pro účely projektu Posílení návratových kapacit MV ČR,
reg. Č. AMIF/26/02. V jeho rámci Objednatel výuku ruského jazyka objednává pro:

Mgr. Pavlína Ciprová Filipová
Mgr. Matěj Urban
Mgr. ICLic. Pavel Norbert Rouš
Ing. jiří Lucák
Mgr. Jana Mejstříková
Mgr. Martin Malinek
Mgr. Petra Binderová
Mgr. Anna Andrlová od 20. 9. 2021 v rozsahu 12 individuálních vyučovacích hodin

3. ČI. V odst. l se mění na následující znění:

l. Veškeré služby a plnění dle této smlouvy jsou sjednány za úplatu. její výše je dohodou stran
stanovena na částku 525,-KČ za 60 minutovou individuálni vyučovací hodinu. Cena za
celkový rozsah poskytovaných služeb - 152 individuálních vyučovacích hodin - je tak
stanovena na 79 800,- KČ. Poskytovatel není plátce DPH, jedná se o koneČné ceny.

3.

Závěrečná ustanovení

l. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabyde platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho

k němu připojují svoje podpisy.

V Praze, dne 2 1 "09" 2021 V Praze, dne <12 O)ubaM

jazyková ta
Mgr. l ova
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Mgr. Pavla Novotná
ředitelka OAMP
(za Objednatele)
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