
Smlouva o dílo

Gymnázium Moravský Krumlov

Smetanová 168

Moravský Krumlov

IČ 49438875

DIČ CZ 49438875

Gymnázium Moral s/:ý Krumlov,
příspěvková organizace

došlo dne: .7¥- -17 2<"^7

číslo j.: C/ít 'l 77/?ľ"%'

počet sp. zri.:
přiloh/listů: 8ĺc. z',/fh.:

a

Vzdělávací spoleČnost

TalkTalk Vzdělávání s.r.o.

Se sídlem: Poděbradov 869, 547 01 Náchod

IČ: 055 48 861

bankovní spojení: FlO banka, 280ll00350/2010

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném soudein v Hradci Králové, spisová mačka C 38043

(dále jen jako ,,Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako ,,Smluvní strany" a každý samostatně jako ,,Srduvni
strana")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č, 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo

(dále jen ,,Sinlouva"):

I.
Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebeu)ečí pro Objednatele za podmínek
niže uvedených dílo: päidenní kurz anglické konyerzace s rodilým mluvčím (dále jen ,,Dílo") a
Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v ČI. II této
SInlollvy.

IT.
Cena Díla a způsob úhrady

l. Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí 1250 KČ za studenta za 30ti hodinové vzdělávání (slovy
jeden tisíc dvě stě padesát korun českých) včetně DHP, Konečná cena bude vypočtena před vystavením
faktuiy dle proběhnutých hodin vzdělávání a bude uhrazena na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této
smlouvy nejpozději do 2 1,12.2018
2. Objednatel inůže bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o
vice než 10 % ceny pode rozpočtu. V tomto případč je Objednatel povinen nahradit zhotoviteli část
ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu (§ 2622 odst. 3 NOZ).
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Ill.
Doba trvání Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno od 10.12.2018 do 14.12.2018

IV.
Práva a povinnosti Smluvních stran

l. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu Díla kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto
Smlouvou.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost k provedení Dihl a to ve lhůtě, jíž mu
Zhotovitel určí.
3. Zhotovitel postupuje při provádčni Díla samostatně s dohledem pedagogických pracovníku školy.
4. Zhotovitel je povinen dodržet při prováděni Díla všechny právní předpisy týkající se předlněmé
Činnosti.

V.
Provádění Díla

[. K provedení Díla dojde v rámci kurzu dle předem stanoveného harinonogramu.

VI.
ZávěreČná ustanovení

l. Tato Smlouva nabývá platnosti a úČinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými
ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednoni
vyhotovení,
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Sinlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím
obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně
a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podinínek.
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