Smlouva o zajištění výuky jazyků
Čl. I. Smluvní strany
ASLAN – CERTIFICATE s.r.o.,
zapsaná u Městského soudu v OR Praha, oddíl C, vložka 175296
se sídlem: Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3
jednající: Mgr. Janou Pavienskou, jednatelkou společnosti
IČO: 247 99 301
DIČ: CZ 247 99 301
Bankovní spojení: číslo účtu 43-8518870277/0100 vedený u Komerční banky, a. s.
dále jen poskytovatel
a
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Piaristické náměstí 1, 37001 České Budějovice
IČO: 00581569
dále jen objednatel

se níže uvedeného dne dohodli takto:
Čl. II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele zajistit pro zaměstnance objednatele
(dále jen „zaměstnanci“) jazykovou výuku za podmínek dále uvedených v této smlouvě.
2. Lekce budou poskytovatelem poskytovány podle dohodnutého rozvrhu obsahujícího časy
lekcí, počet zaměstnanců objednatele a místo výuky. Jednotlivá lekce může být zrušena se
souhlasem všech zaměstnanců navštěvujících danou lekci, s tím, že zaměstnanci jsou
oprávněni lekci zrušit nejpozději do 24 hodin před jejím začátkem, a to v době mezi 9:00
až 17:00 hodinou sms na telefon koordinátora – t. č. Eva Honsnejmanová, +420 731 501
575, eva.honsnejmanova@aslan.cz, pondělní lekce musí být zrušena nejpozději v pátek do
16:00 hodin. V opačném případě budou tyto lekce účtovány v plném rozsahu.
Čl. III. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Poskytovatel se zavazuje:
a) zajistit kvalifikovanou výuku podle odpovídajících učebních materiálů a na základě
analýzy potřeb jednotlivých zaměstnanců v souladu s požadavky objednatele
v akreditovaných kurzech pro pedagogy ZUŠ a vystavit účastníkům kurzu Osvědčení o
absolvování v souladu s požadavky dotačního programu Šablony II.
b) monitorovat docházku, práci a pokrok zaměstnanců a na žádost informovat o tomto
objednatele.
2. Objednatel se zavazuje:
a) uhradit poskytovateli cenu dle podmínek uvedených v čl. V. této smlouvy.
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Čl. IV. Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 10. 2019 do 30. 6. 2021.
Čl. V. Cena a její splatnost
1. Objednatel je povinen hradit poskytovateli cenu v následující výši, v ceně jsou zahrnuty
služby – viz čl. III této smlouvy.
Cena je konečná, jelikož kurzy uchazeče jsou osvobozeny od DPH dle ustanovení § 57 zákona
o DPH v platném znění.
Položka

Konečná cena v CZK/kurzovné je
osvobozeno od DPH

1 kurz v rozsahu 80 x 45 minut

32.000, - Kč

5 kurzů, každý v rozsahu 80 x 45
minut

160.000,- Kč

2. Výše uvedené ceny jsou smluvní a maximální, a to po dobu platnosti této smlouvy.
3. Platba ceny za poskytnuté lekce bude probíhat vždy zpětně za kalendářní měsíc podle
počtu poskytnutých lekcí v daném kalendářním měsíci na základě faktury vystavené
poskytovatelem s rozpisem jednotlivých lekcí a splatností 14 kalendářních dnů.
4. Objednatel se zavazuje hradit fakturovanou částku nejpozději do 14 pracovních dnů od
obdržení příslušné faktury vystavené poskytovatelem, a to bezhotovostním převodem.
Čl. VI. Ostatní ujednání
1. Vzdělávací program bude realizován prezenční formou.
2. Cílová skupina: Pedagogové ZUŠ
3. Výstup jazykového kurzu: Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci 80
hodin obdrží Osvědčení o absolvování kurzu.
4. Termín realizace kurzů podzim 2019–jaro 2021.
5. Poskytovatel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly
projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících
s plněním zakázky, a to po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci
operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
6. V případě, že se některá z lekcí nebude moci konat ze závažných objektivních důvodů na
straně poskytovatele (např. nemoc lektora bez možnosti jeho plnohodnotné náhrady), je
poskytovatel povinen tuto skutečnost sdělit objednateli okamžitě po jejím zjištění a lekce
se tak konat nebude, tedy nebude ani účtována.
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Čl. VII. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpovědní lhůta
je po vzájemné dohodě pro obě strany dohodnuta jednotně na 1 měsíc, a počíná běžet od
prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi, pokud se smluvní
strany písemně nedohodnou jinak.
3. Smluvní vztah vzniklý touto smlouvou a neupravený výslovně v této smlouvě se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
4. Jakékoliv změny a doplňky k této smlouvě mohou být učiněny pouze formou písemných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Jednostranně lze tuto smlouvu měnit ze
strany poskytovatele, a to případnou změnou kontaktních údajů dle čl. II/2, první věta.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro obě smluvní strany.
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a na
důkaz toho připojují své podpisy.

za poskytovatele

za objednatele

…………………………….

…………………………………

Mgr. Jana Pavienská
Jednatelka

MgA. Emanuel Kümmel
ředitel

V Českých Budějovicích dne 1. 10. 2019___________
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