
Smlouva o zajištění služeb

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů k veřejně zakázce malého rozsahu (tato veřejná zakázka na dodávky se neřídí dle § 12 odst, 3 zák. Č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

"Realizace školy v přírodě pro ZŠ Brdičkovou"

I. Smluvní strany

Objednatel: Fakultní základní škola při PedF UK, Praha 13, Brdiókova 1878

Se sídlem: Praha 13, Brdlčkova 1878

zastoupený: Mgr. Kamila Hubalovská

IČ: 67799612

(dále jen „objednatel")

a

Poskytovatel: Martin Kalivoda

se sídlem: Jaurisova 515/4, Praha 4 - Michle 140 00

(dále jen „poskytovatel")

II.

Předmět a účel smlouvy

1. Poskytovatel se touto smlouvou objednateli zavazuje, že v období 19-24.5,2019 zajistí 
školu v přírodě třem třídám o odhadovaném počtu 70 žáků (dvou šestých a jedné 
sedmé třídy). Poskytovatel zajistí kompletní průběh akce včetně: Dopravy, ubytování, 
stravy, zdravotnického dozoru, odborného programu, instruktorů, sportovního 
materiálu a dozoru.

III.
Povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel se zavazuje řádně provést služby uvedené v čl, II. smlouvy. Poskytovatel 
zabezpečí všechny úkony související s dodáním služeb dle této smlouvy, pokud není v této 
smlouvě stanoveno jinak.



2. Objednatel se zavazuje za řádně provedené služby dle čl. II. této smlouvy zaplatit sjednanou 
cenu. V daném případě vybrané kurzovně od studentů v ceně 2900 korun českých na žáka.

3. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné 
a včasné dodání služeb a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné a včasné dodání 
služeb.

4. Poskytovatel Je povinen objednatele neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které 
mohou ohrozit řádné a včasné provedení služeb. Objednatel je povinen informovat 
poskytovatele o všech skutečnostech rozhodných pro řádné a včasné dodání služeb.

IV.
Čas, místo a způsob plnění

1. Škola v přírodě bude probíhat odjezdem od budovy školy 19.5.2019 autobusem do 
rekreačního zařízení sv. Kateřina, Chotěvice 326, 543 76 Chotěvice. Škola v přírodě 
bude ukončena odvozem studentů zpět k budově školy FZŠ Brdičkova 24.5.2019.

V.
Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za realizaci školy v přírodě vychází z kurzovného žáků ve výši 2900 korun českých 
na osobu za předpokládané účasti minimálně 60 a maximálně 80 platících osob.

2. Výběr kurzovného zajišťuje FZŠ Brdičkova a předá poskytovateli před zahájením kurzu, 
dále dle ústní dohody s poskytovatelem.

3. V případě, že předmět plnění zakázky nebude realizován v požadovaném termínu, vrátí 
poskytovatel objednateli finanční částku v plné výši.

VI.
Trvání smlouvy

1. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud poskytovatel neposkytne služby vtermínu 
sjednaném v článku II. této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Odstoupení nabývá 
účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení 
druhé smluvní straně.

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, vzestupně číslovanými, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.

4. Právní vztahy touto smlouvou neošetřené se řídí občanským zákoníkem.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.
6. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k 

právním úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

Za poskytovatele:.

Za objednatele:....

v Praze, dne,

?raze, dne

fakultní základní škola
PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UK, 

PRAHA 13, BRDIČKOVA 1878 
Brdičkova 1878/2 

Stodůlky
15500 Praha 5 ^

-J. ÍT. Zail

S°! Á gfrfí


