
"Výuka anglického jazyka" 

OBCHODNí A PLATEBNí PODMíNKY 

Obchodní a platební podmínky mají podobu formulářové smlouvy, do které uchazeč doplní 
jen ide n tifikační údaje, cenu a kontaktní osobu a další údaje, jak je v textu žlutě naznačeno. 
V obchodních a platebních podmínkách je zadavatel označen jako objednatel a uchazeč jako 
poskytovatel. 
Změna formulářové smlouvy je přípustná jen za podmínky, že se nezmění zadávací 
podmínky anebo nezhorší postavení objednatele. 

Smlouva na výuku anglického jazyka 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 občanského zákoníku 

těmito smluvními stranami 

Č· I IS osm ouvy Č' I IS o sm OUV\ 

1 1314 1/ 1113 01/1 2 101115 
Posky1ovatel: Objednatel: 

Agentura Parole s.r.o. Česká republika -
Nejvyšší kontrolní úřad 

Se sídlem: 
Václavské náměstí 834/17 

Se sídlem: Jankovcova 151 8/2 , 170 04 
11 000 Praha 1 Praha 7 

Jednající: Bc. Vladimír Vitvar Jednající: Mgr. Anna Stachová 

Funkce: Jednatel Funkce: 
Reditelka odboru 
~rsonálního 

Kontaktní 
Lucie Svačinová 

Kontaktní 
Ing. Barbara Kubešová osoba: osoba: 

Funkce: Manažer jazykových kurzů Funkce: vedoucí oddělení vzdě l ávání 
a rozvoje 

Tel. : 840 111 249 tel: 233045263 

Fax: 840 111 249 Fax: 233044257 

I Č: 27285359 IČ : 49370227 

DiČ: CZ27285359 DiČ: není plátce DPH 

Zapsaná v obch. vedeném Městským soudem 

rej střík u: 
v Praze, oddíl C, vložka 
126029 

Bankovní 
6722382001/5500 

Bankovní 
30027001/0710 spojení: spojení: 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je výuka angl ického jazyka pro maximálně 25 představitelů a 
zaměstnanců objednatele kvalif ikovanými českým i a zahran i čním i lektory (rodilými 
mluvčími) poskytovatele. Jazyková výuka bude probíhat individuálně (1 lektor + 1 
představitel NKU) v rozsahu 2 x 2 vyučovací hodiny týdně, tj . cca 16 vyučovacích hodin 
měsíčně Uedna vyučovací hodina = 45 minut). Přesný počet vyučovaných představitelů 
a zaměstnanců NKÚ bude objednatelem upřesněn nejpozděj i 14 dnů před zahájením 
jazykové výuky. 
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2. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu počtu vyučovaných představite l ů a 
zaměstnanců NKU v průběhu plnění smlouvy. Změna počtu vyučovaných představitelů a 
zaměstnanců NKÚ nevyžaduje formu dodatku k této smlouvě. 

3. Cílem jazykové výuky je prohlubování, popř. zvyšován í jazykových znalostí představite l ů 
a zaměstnanců NKÚ. 

4. Poskytovatel do učebních osnov zařadí obecnou jazykovou terminologii zaměřenou na 
ústn í a písemný projev, včetn ě gramatiky dle individuál ních požadavků představitelů a 
zaměstnanců NKÚ a stupně jejich jazykové pokroč ilos ti. V tomto smyslu před lož í 
poskytovatel objednateli metodiku jazykové výuky a navrhne odbornou úroveň, obsah a 
formy výukových mate ri álů. Pro potřeby doplňkové výuky poskytne objednatel 
poskytovatel i interní studijní materiály. Interní studijn í materiály budou l ek toři používat 
výhradně pro výuku představite l ů a zaměstnanců NKÚ. 

5. Na první vyučovací hodině provede lektor vstupní testován í jazykových znalostí 
představitelů a zaměstnanců NKÚ a určí aktuální úroveň jazykových znalostí k zařazení 
do přís l ušné jazykové úrovně dle Evropského refe renčního rámce. Po ukončen í 
smluvního vztahu lektor provede závěrečné vyhodnocení jazykových znalostí každého 
představi te l e a zaměstnanců NKÚ a vyhodnotí jeho dosaženou úroveň znalostí. 
Hodnocení na každého představitel e a zaměstnance NKÚ zvláš\' vypracuje lektor 
písemně (ústní a písemný projev, včetně gramatiky) , toto vyhodnocení bude příloho u 

faktury za měsíc če rven 2017. 

6. Poskytovatel se zavazuje poskytovat jazykovou výuku dle smlouvy s odborn ou péčí 
a v souladu se zájmy objednatele. 

7. Poskytovatel se dále zavazuje dbát pokynl! objednatele, pokud tyto nenaruší řádné 
plnění předmětu smlouvy. 

Článek II. 
Místo a doba plnění 

1. Místem plnění vereJne zakázky jsou určené prostory v budově sídla objednatele, 
tj. Nejvyšší kontrolní úřad , Jankovcova 1518/2, 17004 - Praha 7. 

2. Zahájení plnění: 
Ukončen í p ln ění : 

1.9.2015. 
30.6.2017. 

Článek III. 
Cena plnění a platební podmínky 

1. Cena plnění dle této smlouvy je stanovena za jednu vyučovac í hodinu (45 minut) ve výši 
259 Kč bez DPH. K ceně plněn í bude připočteno DPH stanovené příslu šným právním 
předpisem . Cena je stanovená jako nejvýše přípustná a nebude v průběhu smluvního 
vztahu měněna. V ceně jsou zahrnut~ úplné a veškeré náklady poskytovatele na splnění 
předmětu plnění této smlouvy. Zádné další ani související náklady nebudou 
objednatelem uhrazeny, s výjimkou změny sazby DPH. 

2. Cena zahrnuje veškeré náklady na komplexní servis související s výukou angl ického 
jazyka zahrnující zejména jazykovou výuku č lenů Kolegia, přípravu jazykové výuky 
a l ektorů, metodické vedení týmu l ektorů , dopravu lektora do a z místa výuky, 
administraci jazykové výuky, vedení dokumentace, a jazykové testování č le n ů Kolegia, 
včetně závěrečného vystavení písemného hodnocení na každého čl ena Kolegia. 
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3. Úhradu za objednateli poskytnuté plnění dle této smlouvy bude poskytovatel fakturovat 
vždy měsíčně zpětně, a to nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. 
Fakturace bude provedena na zák ladě výkazů o jazykové výuce podepsaných 
představiteli a zaměstnanc i NKÚ. Tyto potvrzené výkazy s uvedením skutečného počtu 
odučených hodin v předchozím měsíci budou přílohou faktury. Faktura bude obsahovat 
ceny za odučené hodiny podle jednotlivých výkazů o jazykové výuce a jejich součet. 
V prosinci 2015 a 2016 bude fakturováno za období od 1. do 13. prosince a od 14. do 
31. prosince 2015 a 2016. Fakturu za prvních 13 dnů v prosinci 2015 a 20 16 obdrží 
objednatel nejpozději do 15. prosince 2015 a 2016, pro případ , že faktura bude 
doručena po 15. prosinci , prodlužuje se její splatnost o 60 dnů. Za uskutečněnou výuku 
v období od 14. do 31. prosince 2015 a 20 16 bude fakturováno v měsíc i lednu 2016 a 
2017, kdy faktura bude doručena objednateli nejpozději do 10. ledna. 

4. Faktura musí obsahovat číslo smlouvy objednatele a náležitosti stanovené právními 
předpisy. Pokud nebude faktura obsahovat náležitosti podle příslušných předpisů nebo 
ustanovení této smlouvy, nebo bude obsahovat chyby, bude neúplná nebo nebudou 
přiloženy všechny řádně vyplněné výkazy o jazykové výuce a na konci smluvního vztahu 
závěrečné vyhodnocení jazykových znalostí každého představitele a zaměstnance NKú 
je objednatel oprávněn fakturu vrátit poskytovateli. Splatnost bude počítána ode dne 
doručení faktury obsahující veškeré náležitosti , včetně příloh . 

5. Úhrada bude prováděna objednatelem vždy po obdržení faktury poskytovatelem se 
splatností 15 dnů. Pro úče ly této smlouvy se okamžikem zaplacení rozumí odepsání 
částky z účtu objednatele. 

6. V případě prodlen í objednatele s úhradou dlužné částky , je poskytovatel oprávněn 
požadovat úrok z orodlení ve výši stanovené nařízením vlády č . 351/2013 Sb. 

Článek IV. 
Ostatní ujednání 

1. Výuka bude přerušena v měsících červenec a srpen 2016, v době státn ích svátk ů 
a v případě oznámení nepřítomnosti školených představitelů a zaměstnanců NKÚ. 

2. Poskytovatel zajistí vedení výkazů o jazykové výuce tak, aby bylo možné spolehlivě 
doložit její rozsah, obsah a použitou metodiku výuky. Výkazy budou vždy přikládány 
k zasílaným fakturám. 

3. Poskytovatel předá seznam vyučujíc ích lektorů nejpozději do 14 dnů před zahájením 
jazykové výuky pro potřeby zabezpečení vstupních karet do síd la objednatele. Seznam 
musí obsahovat jméno a příjmení , datum narození, trvalé bydliště lektorů. V případě 
jakýchkoliv změn je poskytovatel povinen tento seznam neprodleně aktualizovat , 
nejpozději do 3 pracovních dnů od změny. Vstupní karty se budou vracet po ukončení 
jazykové výuky kontaktní osobě pověřené jednat ve věcech organ i začního zaji štění 
jazykové výuky objednatele, nejpozději však k 30. 6. 2017. 

4. Bezpečnostní odbor při předání vstupních karet seznámí lektory se směrn icí prezidenta 
NKU č. 75, o zabezpečení objektů Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen "směrnice") , 
a to zejména s č lánkem 7 a přílohou č. 3 směrnice. Seznámení se směrn icí lektoři 

písemně doloží podpisem na příloze č . 3 směrnice. V případě lektora rodilého mluvčího , 
který neumí česky , provede seznámení bezpečnostní odbor za účasti zástupce z odboru 
personálního, který zajistí p řeklad z češtiny do angličtiny . 
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5. Poskytovatel po dohodě s objednatelem navrhne studijní publikace, které si v případě 
potřeby u poskytovatele představi te l é a zaměstnanci NKÚ jazykové výuky zakoupí. 

6. Smluvní strany sjednávají zkušební dobu lektora v délce čtyř prvních vyučovacích hodin . 
Objednatel je oprávněn v rámci zkušební doby požadovat výměnu lektora. Po přidělení 
nového lektora běží nová zkušební doba. Poskytovatel se zavazuje poskytnout nového 
lektora bez zbytečného prodlení a je povinen sdělit objednateli do dvou pracovních dnů 
po odvolání lektora termín poskytnutí nového. Jazyková výuka s novým lektorem bude 
zahájena nejpozději do čtrnácti dnů. 

7. Poskytovatel si vyhrazuje právo ve výjimečné situaci vyměnit lektora v průběhu výuky, 
avšak po předchozím odsouhlasení objednatelem. 

8. Zahran i čního lektora (rodilého mluvčího) při řadí poskytovatel k výuce představite li a 
zaměstnanci NKÚ od jazykové úrovně BI , a to na základě žádosti objednatele. 
Objednatel má i v tomto případě právo požadovat výměnu lektora podle ustanovení 
bodu 6. 

9. V případě překážek u klerékoliv ze smluvních stran znemožňujících uskutečnění výuky 
v dohodnutém termínu může být tato výuka uskutečněna v náhradním termínu. 
Představite l a zaměstnanec NKU je oprávněn samostatně jazykovou výuku rušit a 
sjednávat s lektorem náhradní termíny. 

10. Oznámení o zrušení výuky je oprávněna za poskytovatele převzít kontaktní osoba 
poskytovatele, která do příslu š né evidence zaznamená jméno a čas odhlášen í výuky. 
Oznámení o zrušen í přís lu šn é hodiny výuky je op rávněn za poskytovatele převz ít 
i lektor. Oznámení je možné učinit e-mailem nebo telefonickým kontaktem. 

ll . Zruší-Ii objednatel jazykovou výuku více než 24 hodin před jejím uskutečněním , výuka 
nebude účtována. Výuka zrušená později než 24 hodin před jejím uskutečněním bude 
účtována v plné výši. 

12. Pokud se jazyková výuka neuskuteční z důvodů na straně poskytovatele, o kterých 
neinformoval objednatele alespoň 24 hodin před jejím uskutečněním , nebude jazyková 
výuka účtována a bude nahrazena v nejbližším možném sjednaném termínu, a to 
bezplatně . 

Článek V. 
Oprávněné osoby 

1. Smluvní strany urcuJI pro vzájemný styk ve věcech organizačn ího zaji štěn í tyto 
oprávněné kontaktní osoby: 

Oprávněná osoba objednatele: 
Ing. Barbara Kubešová, tel: 233045263, e-mail : barbara.kubesova@ nku.cz 

Oprávněná osoba poskytovatele: 

Lucie Svačinová, tel: 734573026, e-mail: lucie.svacinova@ parole.cz 

2. Změnu oprávněných osob jsou smluvní strany povinny si neprod leně oznámit. Tato 
změna nevyžaduje formu dodatku této smlouvy. 
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Článek VI. 
Řešení sporů 

1. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem 
dosáhnout dohody sm írnou cestou. 

2. Smluvní vztah se řídí právem České republiky. 

3. Pokud nedojde ke smíru, bude spor řešen soudy ČR. 

Článek VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Pokud některá ze stran poruší své závazky stanovené touto smlouvou a nedojte 
k nápravě v přiměřené lhůtě stanovené druhou stranou, pak tato druhá strana může bez 
dalšího odstoupit od smlouvy s účinností od doručení písemného oznámení projevu 
vůle. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny vypovědět smlouvu bez udání důvodů. Výpovědní lhůta 
se sjednává v délce 30 dnů. Výpovědní lhůta počíná běžet ode dne doručení písemné 
výpovědi. 

3. Dojde-Ii k předčasnému ukončení smlouvy dle předchozích ustanovení, uhradí 
objednatel poskytovateli pouze řádně odučené hodiny. 

4. Pro případ porušení povinností stanovených touto smlouvou se sjednávají následující 
smluvní sankce: 

pokud poskytovatel nedodrží povinnost stanovenou v čl. IV. 6. - provést výměnu 
lektora ve stanovené lhůtě , zaplatí smluvní sankci ve výši 500,- Kč za každý 
kalendářní den prodlení a za každý případ, 
pokud posky1ovatel nedodrží povinnost stanovenou v čl. IV. 3. - provést aktualizaci 
seznamu lektorů , zaplatí smluvní sankci ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den 
prodlen í a za každý případ , 

v případě prodlení posky1ovatele s vrácením veškerých vstupních karet, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou opožděně odevzdanou 
vstupní kartu. V případě , že vstupní karta nebude odevzdána ani do 30. 9. 2015 je 
posky1ovatel povinen uhradit objednateli náklady na pořízení nové vstupní karty ve 
výši 1000,- Kč. 

Smluvní pokuty a úroky budou fakturovány po 10 pracovních dnech od ukončení 
skutečnosti , která je smluvní pokutou postižena. Smluvní pokuty v případě delšího 
prodlení mohou bý1 fakturovány i v průběhu prodlení. Smluvní pokuty musí být 
zaplaceny do 15 kalendářních dnů od obdržení faktury. Úrok z prodlení bude uplatněn 
v souladu s příslušnými právn ími předpisy. 

5. Smluvní strany souhlasí s uzavřením smlouvy za výše uvedených podmínek. Pokud 
není stanoveno jinak, tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, na 
nichž se obě smluvní strany dohodnou. 

6. Otázky neřešené touto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními nabídky 
poskytovatele ze dne 19.6.2015 a občanského zákoníku. 
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7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 
poskytovatel. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem 1. 9. 2015 . 

V Praze dne .. j~: ~ - l[!/( ... 

.. .. ....... ....... 00C.7cf).c:< ........... . 
Objednatel 

Mgr. Anna Stachová 
ředitelka odboru personáln ího 

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 

1 1 'l.v1'f V Praze dne .... ... . .... .. : ............. , . .. . 

... ,. AGENTURA 

"'--PARQ-;;zy . PAEKLE s.r.o. 
Sřd!o Spolecnosli: LADY · DOTACE 
VaCIB\'ske námesti 8[[;4/ P~~zovna; 
11000 Praha 1 CrhlMská 4132 

. .. :~',,~ oa.,~ecz . ,t· 2 .2. 53.59 .. i:'.o~!~~~: ... 
Poskytovatel 

Bc.vladimír Vitvar 
Jednatel 

Agentura Parole s.r.o. 
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