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Dodatek č. 3  k uzavřené smlouvě o spolupráci mezi 
 
International Education Society Ltd., se sídlem One George Yard, London EC3V 9DF, Velká Británie,  
zapsaná v Obchodním rejstříku pro Anglii a Wales Companies House v sekci 710A, 
číslo společnosti (company nr.): 05209753,  
organizační složka: International Education Society Ltd. – odštěpný závod zahraniční právnické osoby, se 
sídlem Vídeňská 119, Brno, PSČ: 619 00, Česká republika,  
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 17230,  
IČ: 269 43 948, DIČ: CZ26943948 
zastoupená Milanem Seifertem, vedoucím organizační složky  
 
bankovní spojení pro CZK: 2600261713 / 2010, Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 
bankovní spojení pro EUR: 2400261698 / 2010, Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1  
 
dále jen IES (na straně jedné) 
 
a 
 
Název vzdělávacího subjektu: Stredná odborná škola dopravná Žilina 
Adresa vzdělávacího subjektu: Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina, Slovenská republika 
Jméno a funkce zastupující osoby: Ing. Mária Vítová, ředitelka 
IČ:  00651117 DIČ: 2020639104 
bankovní spojení:  1638149458/0200 
 
dále jen vzdělávací subjekt (na straně druhé) 
 
kterým se k 01. 11. 2019 smlouva o spolupráci doplňuje a upravuje takto: 
 
 
1/ IES spolupracuje s International Certification Institute, s. r. o. se sídlem Vídeňská 119, Brno, PSČ: 619 
00, Česká republika, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 
110786, IČ: 078 89 798. International Certification Institute (dále jen ICI) vydává Certificate of Quality pro 
vzdělávací instituci a ICI certifikát pro absolventy.  
 
2/ Vzdělávací subjekt má zájem o získání ICI certifikátu kvality.  
 
3/ Vzdělávací subjekt má zájem o vydávání mezinárodních certifikátů ICI svým absolventům. Certifikáty mohou 
být vydány pouze pokud vzdělávací subjekt dodá potřebné podklady: 
  

- odborné kompetence absolventa, 
- na zadní straně certifikátu ICI pro absolventa bude uveden seznam informovaných 

zaměstnavatelů dle preferencí vzdělávacího subjektu. V případě, že vzdělávací subjekt nedodá 
svůj preferenční seznam zaměstnavatelů do stanoveného termínu, bude použit seznam TOP 
celosvětových zaměstnavatelů.  

 
4/ Mezinárodní certifikát ICI je vydáván jen k certifikátu IES a je pouze v angličtině. 
 
5/ Úprava znění přehledu poplatků:  
 
 

 Certificate of Quality ICI – vydání mezinárodního certifikátu kvality pro vzdělávací 
subjekt (formát A3, hliníkový rám) 120 € 
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Vydání mezinárodního certifikátu IES v anglickém originále (listinná a elektronická 
verze) a v úředním jazyce na jméno absolventa + jeho zařazení do databáze IES  
+ Vydání mezinárodního certifikátu ICI v anglickém jazyce (listinná a elektronická 
verze) na jméno absolventa                                                                                                                        

60 € 

 Vydání elektronického certifikátu IES v anglickém originále + jeho zařazení do 
databáze IES + vydání elektronického certifikátu ICI v anglickém jazyce 60 € 

 Vystavení nového stejnopisu mezinárodního certifikátu IES/ICI v angličtině   20 € 

 
Malý soubor certifikátů IES (anglický originál v listinné a elektronické verzi, překlad 
do úředního jazyka, jedna verze překladu do dalšího jazyka v listinné a elektronické 
verzi) + certifikát ICI                                                                                                 

 70 € 

 
Velký soubor certifikátů IES (anglický originál v listinné a elektronické verzi, překlad 
do úředního jazyka, vybrané překlady v listinné a elektronické verzi do dalších 
jazyků - 5) + certifikát ICI                                                                                                  

100 € 

 Zaslání mezinárodního certifikátu IES a ICI na soukromou adresu klienta 8 € 

 

 
Měsíční správní poplatek – zahrnuje pravidelnou recertifikaci, certifikaci nových 
programů, užívání loga a prvků IES a ICI, propagaci vzdělávacího subjektu, vedení 
v databázi IES 
                                                                                                                                                                                                

 * 80 € 

 
* Výše měsíčního správního poplatku a bonus IES v závislosti na počtu vydaných certifikátů IES (anglické 
originály) v předchozím kalendářním roce: 
      

Počet vydaných 
certifikátů 

v kalendářním roce 

 
Měsíční poplatek 
po odečtení slevy  

0 - 9 80 € 

10 - 19 60 € 

 20 – 49 40 € 

 50 a více 20 € 

 
 V případě jednorázové objednávky vzdělávací subjekt navíc získá nárok na bonus v podobě okamžité slevy 
5% z ceny objednávky. 
 
 
V Brně dne 01. 11. 2019                           V ……………… dne ………… 
 
 
 

...........................................                                                                                      ...........................................  
       IES                                                                                                   vzdělávací subjekt 
 


	V Brně dne 01. 11. 2019                           V ……………… dne …………

