
 
 

Dodatek smlouvy č. 1/712/2017 
 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 
Zájemce: Poskytovatel: 

  
Statutární orgán: Statutární orgán: 

   
IČ: 27743144 IČ: 62156489 
DIČ: CZ27743144 DIČ: CZ62156489 
                                          
                                                                               

 
 

Organizační součást univerzity/pracoviště:  
Institut celoživotního vzdělávání 

 
 
K podpisu smlouvy oprávněn: K  podpisu smlouvy oprávněn: 

   
 

Řešitel – kontaktní osoba: Řešitel – kontaktní osoba: 

   
Osoba odpovědná za uveřejnění v registru smluv: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Bankovní spojení: Bankovní spojení: 

  
  
Zapsán v obchodním rejstříku:  Nezapisuje se do obchodního rejstříku. 
vedeného Krajským soudem v Brně 
oddíl C, vložka 56637 

 

2. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY: 

Předmětem dodatku smlouvy je jazyková a odborná příprava zahraničních studentů pro studium na 
vysokých školách v České republice v akademickém roce 2017/18. V případě jedné ze skupin se 
jedná o přípravu na studium na střední škole ve školním roce 2017/18.  
V tomto období bude v rámci spolupráce realizována tato výuka: 

Komerční banka, a.s. 
pobočka Brno-Černá Pole 
Merhautova 1 
631 32 Brno 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ČSOB, a.s. 
xxxxxxxxxxxxxxx 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Julii Orlova, jednatelka 

 

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. 
rektor 

Julii Orlova, jednatelka 

 

 
Mendelova univerzita v Brně 
613 00 Brno, Zemědělská 1 

 

EuroEducation JPR, s.r.o. 
Marešova 305/14 
602 00  Brno 

 



Rozdělovník:  
1x příslušné pracoviště, 1x Ekonomický odbor, 2x odběratel 
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A.  ROČNÍ INTENZIVNÍ KURZ ČEŠTINY – 560 vyuč. hodin (ak. rok 2017/2018) – Výuka v Brně 
v prostorech ICV MENDELU 
 
A.1 – Výuka od září 2017 
Poskytovatel se zavazuje zajistit pro Zájemce výuku ročního intenzivního kurzu češtiny 
v akademickém roce 2017/2018, a to pro 1 - 3 výukové skupiny. Výuka se uskuteční v učebnách 
Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně na adrese Zemědělská 5, Brno.   
Podmínkou pro realizaci jedné studijní skupiny je zajištění minimálně 10 studentů Zájemcem.   
Maximální počet studentů ve skupině je 14. 
 
Předpokládané zahájení studia je naplánováno 4. 9. 2017. Předpokládané skončení studia bude 
nejpozději do 31. 8. 2018. 
 
A.2 – Výuka od října 2017 
Poskytovatel se zavazuje zajistit pro Zájemce výuku ročního intenzivního kurzu češtiny 
v akademickém roce 2017/2018, a to pro 1 - 2 výukové skupiny. Výuka se uskuteční v učebnách 
Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně na adrese Zemědělská 5, Brno.   
Podmínkou pro realizaci jedné studijní skupiny je zajištění minimálně 10 studentů Zájemcem.   
Maximální počet studentů ve skupině je 14. 
 
Předpokládané zahájení studia je naplánováno 2. 10. 2017. Předpokládané skončení studia bude 
nejpozději do 31. 8. 2018. 

CENA PLNĚNÍ: 

(dle zák. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů) 

Cena bez daně z přidané hodnoty v Kč xxxxxxxx za jednoho účastníka studia ......................................  

Daň z přidané hodnoty v Kč xxxxxxx  ...................................   (sazba daně 21 %) 

Cena celkem v Kč xxxxxxxxxx vč DPH za jednoho účastníka studia ......................................................  

Cenu lze měnit pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH. 

 
 
B. ROČNÍ INTENZIVNÍ KURZY ČEŠTINY PRO ZAČÁTEČNÍKY až do maximální úrovně C1 – 850 
vyučovacích hodin – výuka od září 2017 
 
Poskytovatel se dále zavazuje zajistit pro objednavatele výuku ročního intenzivního kurzu češtiny pro 
začátečníky v časové dotaci 850 vyučovacích hodin v akademickém roce 2017/2018. Tato výuka bude 
zajištěna pro 2 - 3 skupiny v minimálním počtu 10 studentů a maximálním počtu 14 studentů. Kurz 
začíná na jazykové úrovni pro začátečníky a pokračuje až po maximální jazykovou úroveň českého 
jazyka C1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.  
 
Výuka je v plánu v termínu od 4. 9. 2017 do 31. 8. 2018. 

CENA PLNĚNÍ: 

(dle zák. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů) 

Cena bez daně z přidané hodnoty v Kč xxxxxxxxxxxx za jednoho účastníka studia ...............................  

Daň z přidané hodnoty v Kč xxxxxxxxxx ..............................   (sazba daně 21 %) 

Cena celkem v Kč xxxxxxxxx vč DPH za jednoho účastníka studia ........................................................  

Cenu lze měnit pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH. 

 
 
 
 
 
 



Rozdělovník:  
1x příslušné pracoviště, 1x Ekonomický odbor, 2x odběratel 
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C.  JEDNOSEMESTRÁLNÍ INTENZIVNÍ KURZ ČEŠTINY – 360 vyuč.hodin (ak. rok 2017/2018) – 
výuka od ledna 2018 
 
Poskytovatel se zavazuje zajistit pro objednatele výuku jednosemestrálního 360 hod. kurzu 
v akademickém roce 2017/2018, a to pro 1 - 2 výukové skupiny.  
 
C.1 Výuková skupina 10 – 14 studentů 
Výuková skupina bude otevřena při zajištění minimálního počtu 10ti studentů.  
Předpokládaný začátek studia je naplánován od 8. 1. 2018. Předpokládaný konec studia je v plánu 
nejpozději do 31. 8. 2018. 

CENA PLNĚNÍ: 

(dle zák. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů) 

Cena bez daně z přidané hodnoty v Kč xxxxxxxxx za jednoho účastníka studia ....................................  

Daň z přidané hodnoty v Kč xxxxxxxxx ................................   (sazba daně 21 %) 

Cena celkem v Kč xxxxxxxx vč DPH za jednoho účastníka studia ..........................................................  

Cenu lze měnit pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH. 

 
C.2 Výuková skupina – méně než 10 studentů 

CENA PLNĚNÍ:  

(dle zák. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů) 

Cena za studenta se odvíjí od minimálního počtu nastoupivších studentů do studijní skupiny 

C.2.1 Do kurzu nastoupí 8 studentů 

Cena bez daně z přidané hodnoty v Kč xxxxxxxxxxx za jednoho účastníka studia ................................  

Daň z přidané hodnoty v Kč xxxxxxxxx ................................   (sazba daně 21 %) 

Cena celkem v Kč xxxxxxxxxx vč DPH za jednoho účastníka studia ......................................................  

 

C.2.2 Do kurzu nastoupí 9 studentů 

Cena bez daně z přidané hodnoty v Kč xxxxxxxxx za jednoho účastníka studia ....................................  

Daň z přidané hodnoty v Kč xxxxxxxxxx ..............................   (sazba daně 21 %) 

Cena celkem v Kč xxxxxxxxxx vč DPH za jednoho účastníka studia ......................................................  

 

Cenu lze měnit pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH. 

 
 

D. ROČNÍ INTENZIVNÍ KURZ ČEŠTINY PRO CIZINCE PRO STUDIUM NA STŘEDNÍ 

ŠKOLE, 560 vyučovacích hodin – výuka od září 2017 

Poskytovatel se zavazuje zajistit pro Zájemce výuku ročního intenzivního kurzu češtiny pro studium na 
střední škole v akademickém roce 2017/2018, a to pro 1 výukovou skupinu.  
Vzhledem k tomu, že se jedná o studenty od 15 let věku, Zájemce doloží spolu s Přihláškou ke studiu i 
zplnomocnění od rodičů, z kterého bude jednoznačně vyplývat, že Zájemce je zplnomocněn 
zastupovat studenta a nese vůči rodičům studenta odpovědnost za nekompetentní zastupování. 
Doložené zplnomocnění bude notářsky ověřené a přeložené do českého jazyka soudním 
tlumočníkem. Zplnomocněná osoba určená Zájemcem bude za nezletilé studenty právně odpovědná 
a bude je zastupovat po dobu jejich studia v České republice při nejrůznějších jednáních nejen 
s úřady, ale také pří administraci jejich studia. 



Rozdělovník:  
1x příslušné pracoviště, 1x Ekonomický odbor, 2x odběratel 
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Výuka se uskuteční v učebně Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně na 
adrese Zemědělská 5, Brno.   
Podmínkou pro realizaci jedné studijní skupiny je zajištění minimálně 10 studentů Zájemcem.   
Maximální počet studentů ve skupině je 14. 
  
Předpokládaný začátek studia je naplánován od 4. 9. 2017. Předpokládaný konec studia je v plánu 
nejpozději do 31. 8. 2018. 
 

CENA PLNĚNÍ: 

(dle zák. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů) 

Cena bez daně z přidané hodnoty v Kč xxxxxxxxxx za jednoho účastníka studia ..................................  

Daň z přidané hodnoty v Kč xxxxxxxxxxx ............................   (sazba daně 21 %) 

Cena celkem v Kč xxxxxxxxxx vč DPH za jednoho účastníka studia ......................................................  

Cenu lze měnit pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH. 

 

3. NÁVOD POSTUPU VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE 

 
Nezveřejněno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdělovník:  
1x příslušné pracoviště, 1x Ekonomický odbor, 2x odběratel 
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4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:   

 
 Nedodržení některé z výše uvedených povinností Poskytovatelem či Zájemcem je 

považováno za nedodržení podmínek dodatku smlouvy a může vést k Odstoupení od 

uzavřeného smluvního vztahu.  

 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží dva 

výtisky. 

5. PLNĚNÍ  DODATKU SMLOUVY:   ode dne jejího podpisu  do 31. 8. 2018 

6. MÍSTO, ČAS A ZPŮSOB PŘEDÁNÍ VÝSLEDKU PLNĚNÍ: 

Výuka se uskuteční převážně v učebnách Poskytovatele, tj. Institutu celoživotního vzdělávání 
Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 5, Brno. Poskytovatel zajistí přístup do budovy, ve které se 
nacházejí učebny, prostřednictvím studentských přístupových karet.  

7. FAKTURACE: bude provedena do 14 dnů od okamžiku plnění, tj. od zahájení výuky každé nové 
studijní skupiny 

8. ÚHRADA FAKTURY: bude provedena do 14 dnů ode dne vystavení faktury. 

9. REGISTR SMLUV: V případě, kdy hodnota předmětu této smlouvy je nebo bude vyšší jak 50 000 
Kč bez DPH, smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy včetně jejich příloh 
a metadat v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (dále jen „zákon o registru smluv“) pro 
účely uveřejnění v registru smluv na dobu neurčitou vyjma jmen všech fyzických osob na straně 
objednatele (resp. Zájemce), které nejsou statutárním orgánem, čísla účtu objednatele (Zájemce) 
a jména osoby odpovědné za uveřejnění na straně zhotovitele (resp. Poskytovatele). Smluvní 
strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy a metadat prostřednictvím registru smluv ve smyslu 
zákona o registru smluv provede Mendelova univerzita v Brně. 

10. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ:  



Rozdělovník:  
1x příslušné pracoviště, 1x Ekonomický odbor, 2x odběratel 
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Práva a povinnosti realizace dodatku smlouvy přebírá dnem jejího podpisu řešitel (příkazce operace): 
 
 
 
 
 ........................................................................................................................  

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
jméno a podpis 

 
 
 
Návrh dodatku smlouvy předkládá vedoucí pracoviště (nákladového střediska): 
 
 
 
 
 ........................................................................................................................  

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
jméno a podpis 

 
 
 
 
 
 
V Brně  ................................................................  V Brně  
 
 
dne 21. 3. 2017 ....................................................  dne 22. 3. 2017 ..........................................  
 
 
 
 
 
 ............................................................................           ..................................................................  

za Zájemce 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 
 

…………………………………………………… 
za Poskytovatele 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 
 
 
 
 


