
J DÍLČÍ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 
(uzavFené podle ustanovení§ 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník) 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
IČ: 445 55 601 
DIČ: CZ44555601 
se sídlem: Pasteurova 3544/1, ústní nad Labem, 400 96 ústí nad Labem 
zastoupená: doc. RNDr. Martinem BALEJEM, Ph.O.- rektor 
bankovní spojení: číslo účtu 100200392/0800, vedený u české spoFitelny, a. s. 
(dále jen „UJEP") 

a 

DOCEO - Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. 
IČ: 260 51 982 
DIČ: CZ26051982 
se sídlem: E. Rošického 364/9, české Budějovice 2, 350 05 české Budějovice 
zastoupená: Mgr. Radimem KNOBLOCHEM - jednatelem 
bankovní spojení: číslo účtu 115-4634910207/0100/0100, vedený u Komerční banky, a. s. 
zapsána v obchodním rejstFíku vedeném Krajským soudem v českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka č. 21558 
(dále jen „DOCEO") 

(společně nazývané „Smluvní strany") 

UJEP a DOCEO, kteFí jsou dále uváděny též společně jako „Strany" a jednotlivě jako „Strana" a 
tato Smlouva uzavFená mezi UJEP a DOCEO je dále uváděna jako „Smlouva", uzavFeli níže 
uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu rámcovou smlouvu o spolupráci. 

1. Předmět smlouvy

1.1. Rámcovou smlouvou o spolupráci mezi smluvními stranami byly upraveny podmínky
organizování odborných kurzů vzdělávání s názvem „Intenzivní kurz českého 
jazyka", které jsou organizovány jako pFípravné kurzy ke studiu na vysoké škole 
v akreditovaných studijních programech technického, ekonomického a humanitního 
zaměFení. 

1.2. Touto smlouvou jsou upravovány konkrétní práva a povinnosti smluvních stran a 
podmínky pro organizování Ročního kurzu dle čl. 1.3. Rámcové smlouvy o spolupráci. 

2. Vymezení délky kurzů

2.1. Roční kurz je organizován s počtem 1000-1100 hodin výuky v závislosti od zaměFení
ročního kurzu a délkou výuky 32 týdnů. Začátek kurzu je stanoven na 10/2017. 
V pFípadě zpoždění mohou studenti zahájit kurz i 11/2017. 

3. Ostatní smluvní ujednání

3.1. DOCEO je povinna informovat UJEP (PF UJEP, Centrum celoživotního vzdělávání PF
UJEP) o nástupu účastníka kurzu na výuku do čtrnácti (14) kalendáFních dnů od tohoto 
nástupu. 

3.2. DOCEO Travel se zavazuje zajistit pro UJEP (PF UJEP, Centrum celoživotního 
vzdělávání PF UJEP) pFípravu účastníků kurzu (výuku, zajištění odborných lektorů, 
odpovídající výukové prostory). 

3.3. UJEP (PF UJEP, Centrum celoživotního vzdělávání PF UJEP) si vyhrazuje vykonávat 
kontrolní činnost stanovenou v Rámcové smlouvě. 

4. Cena a platební podmínky

4.1. Cena za realizaci Ročního kurzu jednoho (1) účastníka vzdělávání, který obdržel
studijní vízum a který nastoupil ke studiu je stanovena na 38.000,- Kč bez daně 
z pFidané hodnoty. 
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5. Společná ustanovení

5.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně
příslušné články společných ustanovení smlouvy. 

5.2. Každá ze stran se zavazuje jednat v souladu s oprávněnými zájmy druhé Strany a učinit 
veškeré právní úkony, jejichž učinění se zdá nezbytné z hlediska realizace předmětu 
této smlouvy. Povinnost spolupracovat se vztahuje na takové úkony, které přispějí nebo 
by měly přispět k dosažení účely této Smlouvy. 

5.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle této smlouvy jsou 
řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka připsána na účet oprávněné 
smluvní strany nejpozději v poslední den lhůty její splatnosti. 

5.4. Smluvní strany se zavazují: (a) vzájemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
patnácti (15) dnů se informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít 
vliv na plnění této smlouvy druhou stranou, (b) vyvinout potřebnou součinnost k plnění 
této smlouvy. 

5.5. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část: (a) bude neplatné či 
nevynutitelné; (b) stane se neplatným či nevynutitelným; (c) bude shledáno neplatným 
či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, tato neplatnost či 
nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této 
smlouvy nebo jejich částí. 

5.6. Změny smlouvy jsou možné pouze písemnou formou s projevy vůle smluvních stran na 
téže listině. Veškeré dodatky musí být chronologicky číslovány. 

5.7. Smlouva a dokumenty, na něž se v této smlouvě odkazuje, obsahují úplnou dohodu 
smluvních stran ohledně činností zamýšlených touto smlouvou a nahrazují veškeré 
předchozí dohody smluvních stran ohledně těchto činností. 

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu smluvními stranami nebo oprávněnými
zástupci smluvních stran a účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv Ministerstva 
vnitra ČR. 

6.2. Smluvní strany berou na vědomí, že UJEP je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) osobou, na 
níž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona č. 
340/2015 Sb. v platném znění a bere tuto skutečnost na vědomí. Uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv zajistí UJEP do patnácti (15) dnů od uzavření smlouvy. 

6.3. Tato Smlouva byla uzavřena v souladu s Občanským zákoníkem. Záležitosti výslovně 
neupravené v této Smlouvě se řídí obecnými závaznými právními předpisy české 
republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. 

6.4. Smlouva byla vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž UJEP obdrží po dvou (2) 
stejnopisech a DOCEO (1) stejnopis. Každý stejnopis má právní sílu originálu. 

6.5. Smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že se smlouvu (včetně 
příloh) přečetly, s jejím obsahem (včetně obsahu příloh) souhlasí, že tato smlouva byla 
sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla 
uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují popisem 
svým nebo svého oprávněného zástupce. 
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i KALKULAČNÍ LIST 
(pro výpočet hodnoty plnění dle Rámcové smlouvy o spolupráci 9.1.2017 a Dílčí smlouvy o 

spolupráci ze dne 20. srpna 2017) 

Univerzita J. E. Purkyně v ústí nad Labem 
IČ: 445 55 601 
DIČ: CZ44555601 
se sídlem: Pasteurova 3544/1, Ústní nad Labem, 400 96 Ústí nad Labem 
zastoupená: doc. RNDr. Martinem BALEJEM, Ph.O.- rektor 
(dále jen „ UJEP") 

a 

DOCEO - Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. 
IČ: 260 51 982 
DIČ: CZ26051982 
se sídlem: E. Rošického 364/9, české Budějovice 2, 350 05 české Budějovice 
zastoupená: Mgr. Radimem KNOBLOCHEM - jednatelem 
bankovní spojení: číslo účtu 115-4634910207/0100/0100, vedený u Komerční banky, a. s. 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka č. 21558 
(dále jen „DOCEO") 

stanoví pro hodnoty jednotlivých vzájemných plnění dle Rámcové smlouvy o spolupráci a Dílčí 
smlouvy o spolupráci následující cenovou kalkulaci pro realizaci Intenzivních kurzů českého 
jazyka. 

1. Roční kurz českého jazyka

1.1. Cena za realizaci Ročního kurzu českého jazyka organizovaného dle čl. 1.3.
Rámcové smlouvy jednoho (1) účastníka vzdělávání, který obdržel studijní vízum a 
který nastoupil ke studiu je stanovena na 38.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty (viz. 
čl. 4.1. Dílčí smlouvy o spolupráci). 

1.2. Částka za účastníky kurzu bude fakturována průběžně každý měsíc od začátku 
února 2018 stejnou částkou poměrnou částkou až do úplného uhrazení celkové 
částky vycházející z konečného počtu účastníků kurzu. 

1.3. Poslední faktura bude uhrazena do 31.12.2018. 
1.4. Za zajištění výuky náleží DOCEO odměna za každého účastníka kurzu ve výši 

30 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty. 
1.5. Částka za účastníky kurzu bude fakturována průběžně každý měsíc od začátku 

února 2018 stejnou částkou poměrnou částkou až do úplného uhrazení celkové 
částky vycházející z konečného počtu účastníků kurzu. 

1.6. Poslední faktura bude uhrazena do 31.12.2018. 

2. Společná ustanovení

2.1. Bankovní spojení, které budou smluvní strany používat pro jednotlivé platby, odpovídá
záhlaví Rámcové smlouvy o spolupráci. 

2.2. Do pátého (5) pracovního dne měsíce následujícího po uskutečnění výuky nebo 
uskutečnění jakýchkoliv prací dle smlouvy si obě strany odsouhlasí skutečně odučené 
hodiny dle čl. 4.1. Rámcové smlouvy o spolupráci. 



2.3. Do desátého (10) kalendářního dne měsíce následujícího po výuce nebo uskutečnění 
jakýchkoliv prací dle smlouvy oprávněná strany daňový doklad - fakturu se splatností 
dle čl. 5.4. Rámcové smlouvy. 

2.4. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je po daňové účely datum posledního dne 
v kalendářním měsíci před vystavením daňového dokladu. 

V ústí nad Labem dne 2 4 -10- 2017 V .................... dne 2 O -10- 2017
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