SMLOUVA O PROVEDENÍ KURZU
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„smlouva“)
I.
Smluvní strany
Dodavatel:

Čalounictví Martin Berka
se sídlem Bytíz 104, Příbram 261 01
IČO:
61013404
číslo účtu:
223660970/0600
telefon:
723 24 83 56
email:
calounikberka@seznam.cz
dále jen „dodavatel“

Odběratel:

……………………………………………………………
bytem:
……………………………………………………………
telefon:
…………………………………
email:
…………………………………
dále jen „odběratel“

společně dále jen „smluvní strany“
II.
Předmět smlouvy
1.

Dodavatel se zavazuje zajistit a zorganizovat pětidenní čalounický kurz pro odběratele
v termínu od ………… do ………… 20…. Odběratel se zavazuje zaplatit dodavateli za
zajištění a zorganizování čalounického kurzu cenu uvedenou v čl. IV odst. 1 této smlouvy.
III.
Práva a povinnosti smluvních stran

1.

Za účelem řádného naplnění závazků obou smluvních stran dle předchozího článku je
dodavatel zejména povinen:
a) zajistit čalounický kurz v prostorách dodavatele či případně v jiných vhodných prostorách
v rozsahu pěti po sobě jdoucích pracovních dnů (a to vždy od pondělí do pátku) v rozsahu
osmi a půl hodin na den;
b) umožnit odběrateli renovaci vybraného nábytku (konkrétně ……………………………...)
v osobním vlastnictví odběratele, kteráž to renovace proběhne v průběhu kurzu, který je
předmětem této smlouvy, za odborné asistence lektora kurzu;
c) po posledním proběhnuvším dni kurzu vystavit odběrateli certifikát o absolvování kurzu,
který ovšem nemá vliv na získání živnostenského oprávnění k danému oboru.

2.

Za účelem řádného naplnění závazků obou smluvních stran dle předchozího článku je
odběratel zejména povinen:
a) zaplatit sjednanou cenu a dodržet platební podmínky uvedené v článku V této smlouvy;
c) informovat dodavatele nejméně jeden den před začátkem kurzu, pokud se odběratel
nemůže ze zdravotního či jiného důvodu zúčastnit kurzu ve sjednaném termínu;
d) uhradit cenu za materiál pro renovaci zvoleného nábytku (viz čl. III. odst. 1a), která bude
po společné dohodě vykalkulována na počátku kurzu, a kteráž to částka tak bude
smluvním dodatkem doplněna do této smlouvy. Tato povinnost odběrateli nevzniká,
disponuje-li svým vlastním materiálem.
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3.

V případě vzniku nenadálé překážky, zejména při zásahu vyšší moci nebo tehdy, nemůže-li
se lektor v dohodnutém termínu zúčastnit, je dodavatel oprávněn tento termín kurzu zrušit a
navrhnout odběrateli nový termín.

4.

V případě, že odběratel nestihne v průběhu kurzu zrenovovat svůj zvolený kus nábytku,
nevzniká dodavateli žádná odpovědnost za tuto skutečnost, neboť délka renovace závisí na
zkušenostech, zručnosti a píli odběratele.
IV.
Cena

1.

Smluvní strany sjednávají, že souhrnná cena za celý pětidenní čalounický kurz (dále jen
„kurzovné“) činí …………………… Kč (slovy……………………………………………).

2.

V ceně uvedené v předchozím odstavci nejsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele
související s plněním jeho povinností dle této smlouvy. Tato částka bude smluvním
dodatkem doplněna o cenu za materiál, která bude vykalkulována na počátku kurzu.

3.

Kurzovné neobsahuje DPH a nebude o něj ani navyšováno, neboť dodavatel není plátcem
daně.

1.

Kurzovné bude dodavateli odběratelem uhrazeno hotově na začátku kurzu.
V.
Platební podmínky

1.

Dodavatel předá daňový doklad odběrateli na začátku kurzu simultánně s hotovostní platbou.
VI.
Závěrečná ustanovení

1. V případě úrazu vzniklému odběrateli v průběhu kurzu dodavateli nevzniká za tento úraz
žádná odpovědnost. Odběratel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se bude řídit veškerými
pokyny lektora, aby tak takovému úrazu pokud možno zabránil.
2.

Dodavatel se zavazuje, že zachová mlčenlivost o osobních údajích odběratele, jakož i o
ostatních citlivých údajích. Odběratel upozorňuje dodavatele, že takové informace jsou
informacemi neveřejnými. Povinnost mlčenlivosti není časově omezená.

2.

Smluvní vztah založený touto smlouvou může být ukončen
a) písemnou dohodou smluvních stran;
b) písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran, i bez uvedení důvodů, nejdéle dva dny
před začátkem kurzu.
V případě ukončení smluvního vztahu ve smyslu tohoto článku není dodavatel oprávněn
fakturovat odběrateli stornopoplatek.

3.

Kterákoli ze smluvních stran je oprávněn od této smlouvy odstoupit, porušila-li druhá
smluvní strana tuto smlouvu podstatným způsobem ve smyslu ustanovení § 2002 občanského
zákoníku. V takovém případě účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného
oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

4.

Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

6.

Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze po dohodě obou smluvních stran písemnými
dodatky, takto označovanými a číslovanými vzestupnou číselnou řadou.
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7.

Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nepřecházejí na případné právní nástupce
smluvních stran.

8.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží po jednom
stejnopisu.

9.

Tato smlouva nabude platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a souhlasí s celým jejím obsahem.
Smluvní strany dále prohlašují, že si v souladu se svou pravou, svobodnou a vážnou vůlí přejí
být touto smlouvou vázány. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své
podpisy.

V Příbrami dne …………………

V …………… dne …………………

______________________________

______________________________

dodavatel

odběratel
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