
Smlouva o absolvování jazykového kurzu

název společnosti: Učíme jazyky s.r.o.
sídlo: Bohumín, Blatná 790, PSČ 735 31
IČ: 028 61 046
DIČ: …............................
email: ucimejazyky@email.cz
č. účtu:
tel:
zastoupena jednatelem Petrem Bajdou 

dále jen „společnost“

jméno:
byliště:
r.č.:
email:
mob:

dále jen „klient“ nebo „student“

(společnost  a  klient  dále  společně  označováni  též  jako  „smluvní  strany“  nebo
„účastníci této smlouvy“)

uzavírají na základě ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku,  ve  znění  pozdějších  předpisů  následující  smlouvu  o  absolvování
jazykového kurzu (dále jen „smlouva“):

I. 
Účel  a předmět smlouvy

1. Účelem  smlouvy  je  výuka  světových  jazyků  v  kurzech  pro  veřejnost  i  v
individuálních jazykových kurzech dle výběru klienta.

2. Klient má zájem absolvovat jazykovou výuku cizího jazyka dle výběru klienta v
dohodnutém  počtu  výukových  lekcí  pod  vedením  jazykových  lektorů
zajištěných společností za dohodnutou odměnu (kurzovné).

3. Společnost  v  rámci  své  podnikatelské  činnosti  zajišťuje  pro  své  klienty
jazykovou  výuku  cizích  jazyků  dle  výběru  klientů  v  dohodnutém  počtu
výukových lekcí za dohodnutou odměnu (kurzovné).

4. Činnost  společnosti  končí  poskytnutím  shora  uvedené  služby  (jazykové
výuky),  tedy absolvováním jazykové  výuky klientem.  Poskytnutí  této služby
(jazykové výuky) společností klientovi  je úplatné, s čímž byl klient výslovně
seznámen před podpisem této smlouvy.  Výše odměny za absolvování  této
jazykové  výuky  klientem,  kterou  je  klient  povinen  společnosti  uhradit,  je
individuální (dle počtu a délky jednotlivých výukových lekcí a dalších předem



dohodnutých podmínek absolvování jazykové výuky) a je stanovena v čl. III.
této smlouvy..

II.
Základní ujednání

1. Společnost  je  povinna  poskytnout  klientovi  dohodnutou  službu  (jazykovou
výuku)  řádně  v  souladu  se  smlouvou  a  zajistit  jazykového  lektora  dle
individuálních jazykových požadavků a schopností klienta.

2. Klient se zavazuje řádně navštěvovat jednotlivé výukové lekce v rámci jeho
jazykové výuky v dohodnutých termínech, respektovat pokyny společnosti a
jazykového  lektora  stran  jeho  jazykové  výuky  a  řádně  a  včas  uhradit
společnosti  její  odměnu  (kurzovné)  za  poskytnutou  službu  (absolvování
jazykové výuky).

3. Klient tímto dává výslovný souhlas a pokyn společnosti, aby mu společnost
poskytla  dohodnuté  plnění  nebo  alespoň  započala  s  poskytováním
dohodnutého  plnění  dle  této  smlouvy  (jazykovou  výuku)  před  uplynutím
zákonem stanovené lhůty pro odstoupení od smlouvy.

III.
Délka a četnost jazykové výuky a délka výukové lekce, místo konání  

1. Klient si zvolil individuální/skupinovou výuku (nehodící se škrtněte). Skupinové
výuky se současně účastní minimálně 5 klientů a maximálně 10 klientů, dle
aktuálního zájmu a požadavků klientů.

2. Klient si zvolil jazykovou výuku v tomto cizím jazyku: …....................

3. Jazyková výuka bude ze strany společnosti klientovi poskytnuta v délce trvání
(počtu výukových lekcí): ….............

4. Četnost výukových lekcí: ….................... (1 x týdně 1 hodina, atd....)

5. Délka jednotlivých výukových lekcí: …............(1 hodina, 2 hodiny, atd.....)

6. Místo konání jazykové výuky: ….................... 

IV.
Odměna za poskytnuté plnění (kurzovné)

1. Klient  se  zavazuje  za  shora  specifikovanou  jazykovou  výuku  uhradit
společnosti  odměnu  (kurzovné)  v  celkové  výši:  …................,-  Kč (slovy:
….............................korunčeských), a to ve lhůtě nejpozději do ….............

2. Kurzovné  je  klient  povinen  v  plné  výši  uhradit  nejpozději  před  zahájením
jazykového kurzu (ve shora dohodnuté době splatnosti či na základě faktury
vystavené společností se 14-denní dobou splatnosti), a to buď převodem na
účet  společnosti  vedený  u  ….................,  a.s.,  č.  účtu:........................,  nebo



prostřednictvím  poštovní  poukázky  na  adresu  společnosti,  nebo  jiným
způsobem, který je případně výše dohodnut mezi společností a klientem.

3. Na shora uvedené kurzovné v příslušné výši dle dohody mezi společností a
klientem  následně  vystaví  společnost  fakturu  (daňový  doklad),  a  to  bez
zbytečného  odkladu  (nejpozději  do  7  pracovních  dnů)  po  podpisu  této
Smlouvy o  absolvování  jazykového kurzu  oběma smluvními  stranami (tedy
klientem i společností).

V.
Závěrečná ustanovení

1. Okolnosti,  které  nejsou  v  této  smlouvě  výslovně  upraveny,  se  řídí
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
V případě vzniku sporu mezi smluvními stranami, vyplývajícího z této smlouvy,
je  k  řešení  sporu  mezi  smluvními  stranami  příslušný  věcně  a  místně
legitimovaný soud.

2. Neplatnost  či  neúčinnost  kteréhokoli  ustanovení této smlouvy nemá vliv  na
platnost  či  účinnost  jejich  ostatních  ustanovení.  Neplatné  ustanovení  bude
nahrazeno novým, které bude odpovídat původnímu úmyslu smluvních stran.

3. Nedílnou součástí  této smlouvy jsou Všeobecné obchodní  podmínky,  které
tvoří přílohu této smlouvy, kdy obě smluvní strany prohlašují, že se s těmito
Všeobecnými smluvními  podmínkami podrobně seznámily a na důkaz toho
připojují níže své podpisy na této smlouvě.

4. Tuto  smlouvu  lze  měnit  a  doplňovat  pouze  písemně  formou  písemných
očíslovaných  dodatků  podepsaných  oběma  smluvními  stranami  a  jen  se
souhlasem obou smluvních stran.

5. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno
vyhotovení si ponechá společnost a jedno klient.

6. Tato  smlouva  nabývá  platnosti  a  účinnosti  dnem  jejího  podpisu  oběma
smluvními stranami.

7. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby řádného poskytnutí služby
(jazykové výuky) ze strany společnosti a uhrazení odměny za tuto poskytnutou
službu ze strany klienta na účet společnosti či k rukám oprávněného zástupce
společnosti.

8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně, nikoliv
pod nátlakem, v tísni či za jinak nevýhodných podmínek. Smlouvu si účastníci
před  podpisem řádně  přečetli,  jejímu obsahu  porozuměli  a  na  důkaz  toho
připojují své vlastnoruční podpisy.

V …............................... dne …………… 



…..................................................... …................................................
klient za Učíme jazyky s.r.o.

Petr Bajda, jednatel


