
S m I o u va
O zabezpečení pobytu ve škole v přírodě 

Smluvní strany :

1 .Kodrea s.r.o.
Se sídlem Za Strahovem 364/66,Břevnov, 169 00 Praha 6 
IČ : 63075938
zastoupená jednatelem panem Antonínem Kocánem 

dále jen provozovatel

a

2.Fakultní základní škola,Praha 9-Uorní Počernice,Chodovická 2250 
se sídlem 193 00 Praha 9-1 lomí Počernice,Chodovická 2250 
IČ :49625195
zastoupená ředitelem školy panem PhDr.Pavlem Wildem 

dále jen objednavatel

provozovatel a objednavatel jsou dále také označováni jednotlivě jako 
smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany

uzavírají
níže uvedeného dne,měsíce a roku,

v souladu s § 1746 odst.2 zákona č.89/2012 Sb.,občanský zákoník,tuto 
Smlouvu o zabezpečení pobytu ve škole v přírodě ;

( dále jen smlouva )

ČL.l,

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zabezpečení pobytu a stravování žáků objednatele 
v počtu 27 a v případě navýšení osob,řešil dodatkem smlouvy a konečnou 
fakturou,resp.doplatkem.

c:i„íi.
l.Tato smlouva se uzavírá na dobu od 23.4.2019 do 28,4.2019. Zahájení



pobytu je dne 23,4.2019 obědem,ukončení pobytu 28.4.2019 snídaní.
2. Cena ubytování a stravného na jednu osobu za celý pobyt činí 2400,- 

Kč.
3. Zálohová faktura ve výši 100% z. celkové ceny je splatná 23.4.2019.

ČL.III.
Práva a povinnosti provozovatele

»

Provozovatel se zavazuje zabezpečil ubytování a stravování! 5 x 
denně ) v souladu s čl.I. a čl.11.této smlouvy 
Provozovatel se zavazuje objednateli zabezpečil a uhradit platbu 
za autobusovou dopravu žáků objednavatele a doprovázejících osob. 
Provozovatel se dále zavazuje uhradit doprovázejícím osobám 
( v\ chovatelům ) odměnu za vykonanou práci.

ČL.l V.
Ostatní ujednání

1.Storno podmínky : 40-21 dní před nástupem 30% z ceny
20-10 dní před nástupem 60°o / ceny 
9-5 dní před nástupem 80% z ceny 
4-0 dní před nástupem 100% z ceny 

2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí se zveřejněním této 
smlou\y \' registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv,uveřejňování těchto smluv. 
Z\eřejnění této smlouvy zabezpečí objednavatel.
Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními 
předpisy pro danou oblast,především pak občanským zákoníkem a 
školskými předpisy.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu 
oběma smluvními stranami.
Tato smlouva byla sepsána ve d\ou výtiscích, z nichž každá ze srn!. 
Stran obdrží Jedno vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují,že si smlouvu přečetly,Jednotlivá 
ujednání odpovídají jejich svobodné a pravé vůli a na důkaz 
toho smlouvu podepisují.

j.

4.

6.

V Praze dne :



za provozovatele : za objednavatele

........../................

Antonín Kocáb 
Jednatel
KODREA ss.r.o.
Za Strahovem 66 

P.O. BOX 1 7 
1 69 OO Praha 6 

IČ: 63075938

Pl^)r.Pavel Wild 
ředitel

fakultní ZAKLADN! SKO).*.
193 00 Praha 9 ■ Horni Poíerriicfc 
Chooovická 2250. Tt:í.: í) 92217 ■ 
1»x fil92l141, »o


