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Smlouva o poskytování služeb 

podle § 262 odst. 1 a § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen obchodní zákoník) 

 

I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.                                              

se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem 

IČO: 25013891  

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  

Číslo účtu: 117397443/0300 

zastoupen: Ing. Liborem Turkem, Ph.D., výkonným ředitelem společnosti  

zápis v OR: spisová značka B 945 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem  

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: Educa Team - Daniel Backa 

se sídlem: Elišky Krásnohorské 1542/7, 400 01 Ústí nad Labem,  

IČO: 867 06 322  

bankovní spojení: Fio banka a.s., č.ú: 2200541484/2010 

zastoupen: Danielem Backou 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí služby: výuka anglického a německého jazyka, a to 6x 

týdně 90 minut. Nebude-li účastníkem kurzu a lektorem dohodnuto jinak, je místem konání 

výuky administrativní budova společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Jateční 

426, 400 19 Ústí nad Labem.   

2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla za podmínek uvedených v této smlouvě  

            a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. 
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III. 

Cena plnění 

 

1.  Cena za 45 min. výuky s rodilým mluvčím činní celkem xxx,- Kč (slovy: xxxkorun českých). 

Cena za 45 min. výuky s českým lektorem činní celkem xxx,- Kč (slovy: xxx korun českých) 

Uvedená celková cena je konečná. Cena je včetně DPH.  

2. V ceně je zahrnuto: realizace školení, příprava na výuku, veškeré náklady na lektora. 

 

IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1.  Objednatel se zavazuje, že po dobu trvání této smlouvy poskytne zhotoviteli potřebnou 

součinnost, aby zhotovitel mohl plynule plnit své závazky plynoucí z této smlouvy po celou 

dobu její realizace.  

2.  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo řádně a včas. V případě nekvalitně poskytnutého plnění 

ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

3.  Objednatel je povinen oznámit mimořádné zrušení výuky nejméně 24 hod. před plánovaným 

začátkem. V opačném případě se k tomuto přistupuje jako k řádně odučené hodině. 

 

V. 

Platební podmínky 

 

1. Zhotovitel vystaví fakturu za školení uskutečněná v uplynulém měsíci, a to do 7 kalendářních 

dnů po ukončení výuky za předchozí měsíc. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti 

daňového dokladu.  

2. Objednatel uhradí obdržené faktury převodním příkazem na účet zhotovitele ve lhůtě 14 dní 

od jejich doručení. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti, je 

objednatel oprávněn ho vrátit k opravení a doplnění údajů.  

 

VI. 

Závěrečná ujednání 

 

1.  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy a je sjednána na dobu 1 

roku. 

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.  

3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí obchodním zákoníkem, ve 

znění pozdějších předpisů. 
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4. Tato smlouva může být vypovězena objednatelem i zhotovitelem. Výpovědní lhůta je dva 

kalendářní měsíce a začíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po 

doručení výpovědi. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 

vyhotovení.  

6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné 

vůle.  

 

V Ústí nad Labem dne 1. 11. 2017 

 

 

 

 

…………………………………                                               …………………………………… 

za objednatele                                                                               za zhotovitele 

Ing. Libor Turek, Ph.D                                                                         Daniel Backa 

výkonný ředitel společnosti      
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