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DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o zajištěni vzdělávací činnosti za dne 5. 3, 2019 ů i A i A \ái)
il . sí./mL , TKÁT IV i

t
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
bankovní spojení:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/8800

(dále jen „objednatel'1)

a

Mgr. Rudolf Konečný
se sídlem: Kpt Nálepky 621/9, 674 01 Třebíč, Nové Dvory
IČO: 67545092
číslo účtu: 650240153/0800
(dále jen „poskytovatel1)

se dohodly na změně Smlouvy o zajištěni vzdělávací činnosti ze dne 5, 3. 2019 (dále jen
„smlouva11) takto:

II.
1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna v rozšíření o výuku anglického jazyka.

2. V článku I smlouvy (Účel a předmět smlouvy) se 1, odstavec mění následovně:

1) Účelem této smlouvy je zajištění výuky ruského jazyka pro člena Rady Kraje 
Vysočina Mgr. Pavla Pacala (dále jen „člen rady11),

a nahrazuje slovy

1) Účelem této smlouvy je zajištění výuky ruského a anglického jazyka pro člena Rady
Kraje Vysočina Mgr. Pavla Pacala (dále jen „člen radý‘).

3. V článku I smlouvy (Účel a předmět smlouvy) se 4. odstavec mění následovně:

4) Výuka pro člena rady bude organizována jako individuální, v objednatelem 
stanovených termínech, v rozsahu maximálně tří vyučovacích hodin týdně, tzn. třikrát 
45 minut týdně. Díky vytíženosti člena rady bude docházet k častým prolukám. Je 
nutná osobní domluva lektora s účastníkem kurzu. Poskytovatel před zahájením 
výuky nejpozději však v první hodině zjistí dosaženou jazykovou úroveň podle 
Společného evropského referenčního rámce. Na základě zjištěné úrovně znalostí 
poskytovatel vybere adekvátní učebnice, které následně zajisti a uhradí objednatel. 
Výběr adekvátní učebnice provede poskytovatel vždy při změně jazykové úrovně 
účastníků.
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a nahrazuje slovy

4) Výuka pro čtena rady bude organizována jako individuální, v objednáte lení 
stanovených termínech, v rozsahu maximálně tří vyučovacích hodin týdně. tzn. 
třikrát 45 minut týdně. Lekce RJ a AJ budou každá tvořit poloviny stanovené 
doby, Díky vytíženosti člena rady bude docházet k častým prolukám. Je nutná 
osobní domluva lektora s účastníkem kurzu. Poskytovatel před zahájením výuky 
nej později však v první hodině zjistí dosaženou jazykovou úroveň podle Společného 
evropského referenčního rámce. Na základě zjištěné úrovně znalostí poskytovatel 
vybere adekvátní učebnice, které následně zajistí a uhradí objednatel. Výběr 
adekvátní učebnice provede poskytovatel vždy při změně jazykové úrovně 
účastníku.

4. V článku 11 (Práva a povinnosti smluvních stran) se 1. odstavec mění následovně:

1) Poskytovatel se zavazuje zajistit výuku prostřednictvím lektorů, kteří mají minimálně 2 
letou praxi s výukou ruského jazyka,

a nahrazuje slovy

1) Poskytovatel se zavazuje zajistit výuku prostřednictvím lektorů, kteří mají minimálně 2 
letou praxi s výukou ruského či anglického jazyka.

5. V článku II (Práva a povinnosti smluvních síran) se 2. odstavec mění následovně:

2) Lektory d!e ČI. II. odst. 1 této smlouvy jsou:
jméno skupina rodilý mluvčí - ANO/NE i
Iryna Kondratenko i ANO |

Poskytovatel se zavazuje oznámit kontaktní osobě objednatele změnu lektora 
v průběhu plnění této smlouvy, oproti lektorovi, který byl přiřazen členovi rady kraje. 
Nový lektor musí splňovat podmínky stanovené Či, II, odst. 1 této smlouvy nejméně 
v rozsahu, jak je splňoval lektor, kterého nahrazuje.

a nahrazuje slovy

2) Lektory dle ČI. Ih odst. 1 této smlouvy jsou:
jméno skupina rodilý mluvčí - ANO/NE
iryna Kondratenko ANO
Mgr. Irena Žampachová ANO

Poskytovatel se zavazuje oznámit kontaktní osobě objednatele změnu lektora 
v průběhu plnění této smlouvy, oproti lektorovi, který byl přiřazen členovi rady kraje. 
Nový lektor musí splňovat podmínky stanovené ČI. I!. odst. 1 této smlouvy nejméně 
v rozsahu, jak je splňoval lektor, kterého nahrazuje.

lil.

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti,
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1) i enio dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží jedno.

2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že 
je s touto skutečnosti obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy.

4) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v
informačním systému veřejné správy ~ Registru smluv.

5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.

1 0 -84- 2019

hejtman kraje 
(za objednatele)

Mgr. Rudolf Konečný

(za zhotovitele)
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