
	
 	
 	

Dohoda o výuce anglického jazyka 
 

uzavřená mezi 
 

I.Smluvní strany 
 

We speak s.r.o. | IČO: 07721595  
(dále vyučující)  

a 
Studentem We speak s. .r o.	

	
 	

 	
(dále klient)  	

 	
II. Předmět dohody 
Výuka anglického jazyka. 
 
III. Místo a trvání výuky 

a) Výuka je vykonávána v kancelářích  
 
weSPEAK 
Areál Sacré Coeur,  
Holečkova 31, Praha 5. 

 
b) Doba trvání jedné vyučovací hodiny je 60 minut. 
c) Výuková série, počátek a konec této série je dle formuláře klienta čl. I. 

 
IV. Platební podmínky 

a) Platba lekcí převodem na účet číslo 2801547646/2010 
Klient si předplácí počet hodin (dle faktury), přičemž hradí vždy zvolenou sérii předem. 
 

V. Práva a povinnosti obou stran 
a) Klientovi je umožněna maximální flexibilita výuky. Čas lekcí je možné dohodnout dle potřeb klienta,  musí být však 

vyhovující obou stranám. 
b) Pokud klient dorazí na hodinu později, lektor na něj musí počkat. Čas, o který se klient opozdil, ale lektor není povinen 

nahradit.  
c) Pokud klient potřebuje konkrétní hodinu zrušit nebo přerezervovat, lektor se mu vynasnaží vyjít vstříc dle jeho 

aktuálních možností. 
d) Zrušení nebo přerezervování hodiny je nutné ze strany klienta lektorovi oznámit min 24h před začátkem plánované 

hodiny a to ve všední dny. Pokud klient hodinu zruší méně než 24h před plánovaným začátkem své hodiny, hodina 
mu bude standardně účtována. 

e) Klient je povinen vybrat si všechny hodiny tak, aby byly odpovídající plánovanému schématu (viz sekce I.4 a I.5).  
Pokud klient některou z plánovaných hodin dle výše uvedeného schématu zruší, je nutné, aby se s vyučujícím dohodl 
na náhradních hodinách.  Počet lekcí mu vyprší k týdnu sjednaného konce výuky (viz sekce I.5.) 

f) Pokud se vyučující nemůže na hodinu dostavit, je povinen klientovi ušlou hodinu nahradit náhradní hodinou. 
 

S touto dohodou souhlasí obě strany. 
Klient stvrzuje souhlas s touto dohodou uhrazením faktury za lekce. 

	


