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Smlouva o realizaci školy v přírodě

název:
Sídlo:
IČ:
Bank. Spojení;
Číslo účtu: 
Zastoupená:
(dále také jako “dodavatel”)

I. Smluvní strany

SCHOOLtrip.cz - Bc. Ondřej Nykodým
Náměstí 5. Května 684/7, 500 02, Hradec Králové 
87181568
Česká spořitelna, a.s.

Bc. Ondřejem Nykodýmem

Název;
Sídlo:
IČ:
Zastoupeném:
(dále také jako “zadavatel")

Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice
Chodovická 2250, 193 00, Praha 9 
49625195
PhDr. Pavlem Wildem

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je kompletní zajištění školy v přírodě dodavatelem pro 
zadavatele dle bližší specifikace, dané v bodě tři této smlouvy.

III. Smluvní závazky jednotlivých stran

Dodavatel se zavazuje zajistit pro zadavatele školu v přírodě v tomto vymezeném 
rozsahu:

Termín;
Země:
Pobytové místo: 
Stravování; 
Počet osob: 
Doprava:
Téma:

10. - 14.6. 2019 
Česká republika
RS Avia, Varvažov 132, 398 33, Ostrovec
Plná penze
45 + 2x pedagog
Smluvní, autobus
Neurčité

Další služby:
• Dodavatel se zavazuje uhradit případné škody na zdraví a majetku v 

době, kdy zajišťuje program včetně dozoru pro zadavatele.
• Zajištění programu pro děti mimo dobu výuky v minimální dotaci 3,5 

hodiny denního program, včetně dozoru
• zajištění materiálu na volnočasové aktivity
• oznámení o konání školy v přírodě na lékařskou službu a hygienickou 

stanici
• přítomnost zdravotníka po celou dobu pobytu + vybavení lékárničky
• přítomnost stálého pedagogického dozoru v počtu min. 2 pracovníků
• zajištění pojištěného automobilu (pro případ úrazu) po celou dobu 

pobytu
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Zadavatel se zavazuje:
Poskytnout dodavateli jmenný seznam účastníků s uvedením jména př ímeni a 
rodného čísla. Dále pak vyplněný a podepsaný souhlas s účasti žáka šfcoie v 
přírodě a souhlas s poskytnutím zdravotní služby.

IV. Cena a způsob úhrady

1. Cena za školu v přírodě je stanovena rozsahem požadovaných služeb 
daných objednávkou zadavatele.

2. Úhrada ceny bude provedena na základě zálohové faktury, měsíc před 
zahájením školní akce (50% z celkově částky) a konečně faktury - daňového 
dokladu, který bude vystaven do 14 dnů po realizaci akce.

3. Smluvní cena za osobu je stanovena takto: 3 690 Kč, 
cena za skupinu celkem takto: 166 050 Kč

4. Cena za osobu zahrnuje vše uvedené ve smluvních závazcích dodavatele v 
bodě tři této smlouvy.

5. Nárok na pobyt a stravu zdarma vzniká pro jednoho pedagoga s jednou 
školní třídou.

V. Odstoupení od smlouvy, stornopoplatky

1. Zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv před zahájením školy v 
přírodě bez udání důvodu.

2. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné oznámení 
o odstoupení od smlouvy (storno) doručeno dodavateli. Zadavatel bere na 
vědomí, že jeho odstoupením od smlouvy vzniká dodavateli újma sestávající 
z náhrady za nevyužití sjednaných služeb smluvním partnerům dodavatele. 
Jako náhradu újmy způsobená tímto jednáním proto sjednávají strany 
smluvní odstupné (stornopoplatky), které se zadavatel v případě odstoupení 
od smlouvy zavazuje zaplatit.

• 10% z celkové ceny, pokud k odstoupení od smlouvy dojde 
víc než 60 dní před prvním dnem školy v přírodě

• 30% z celkové ceny, pokud k odstoupení od smlouvy dojde 
mezi 59. a 20. dnem před prvním dnem školy v přírodě

• 50% z celkové ceny, pokud k odstoupení od smlouvy dojde 
mezi 19. a 8. dnem před prvním dnem školy v přírodě

• 100% z celkové ceny, pokud k odstoupení od smlouvy dojde 
mezi 7. a 1. dnem školy v přírodě

Pro stanovení výše stornopoplatků je rozhodující datum doručení písemného 
oznámení společnosti SCHOOLtrip.cz o odstoupení od smlouvy.
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VI. Závěrečná ustanovení

í

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Všechny spory, které 
vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou projednány a 
rozhodnuty příslušnými soudy.

2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou 
vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která 
bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.

4. Smluvní strany prohlašuji, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. určitě, vážně a 
srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, 
každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti 
nabývá okamžikem úhrady zálohy na školu v přírodě.

V Hradci Králové Dne: v Praze Dne:
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