
Smlouva
o zajišťování výuky plavání uzavřená podle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňku

smluvní strany:

Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, 158 00 Praha 5 
Zástupce: RNDr. Vilém Bauer 
IČO: 60446234, DIČ: CZ60446234

číslo: 101/2019

na straně jedné (dále jen "dodavatel") a

Fakultní základní škola PedF UK, Praha 13, Brdičkova 1878, Brdičkova 1878/2, 155 00 Praha 5 - Stodůlky 
Zástupce: Mgr. Kamila Hubalovská 
IČO: 67799612, DIČ: CZ67799612

na straně druhé (dále jen "odběratel")
uzavírají následující smlouvu:

1. Dodavatel bude zajišťovat pro žáky odběratele v období od 09.09.2019 do 20.12.2019 výuku plavání pro 80 žáků. 
Výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin, s výjimkou prázdnin a státem uznaných svátků, takto: 
pondělí: 7:50 - 8:30 hod.; úterý: 8:35 - 9:15 hod.; čtvrtek: 8:35 - 9:15 hod.

2. Cena za výuku plavání byla mezi smluvními stranami dohodnuta ve výši 65 Kč na vyučovací hodinu za žáka, přičemž 
5,- Kč přispívá MČ Praha 13, Sluneční nám. 2580/13, 158 00 Praha 5 a zbývající šást hradí odběratel.

3. Odběratel bere na vědomí, že finanční náklady na výuku plavání jsou z hlediska účasti žáků na výuce konstantní, absence 
žáků na ně nemá vliv. Proto odběratel souhlasí s tím, že dodavatel nebude vracet příspěvky za jednotlivé hodiny. Obě 
strany se dohodly na tom, že dodavatel bude vracet příspěvky pouze v případě, že žák zamešká ze zdravotních důvodů 
více jak 75% docházky a toto doloží lékařským potvrzením.

4. Celková cena za výuku plavání dle bodu 1 a 2 smlouvy činí 72 800,00 Kč, přičemž MČ Praha 13 poskytne příspěvek 
v celkové výši 5 600,00 Kč.
Odběratel se zavazuje uhradit:
- do 15.11.2019 platbu ve výši 67 200,00 Kč za období září - prosinec 2019 
Dodavatel vystaví za účelem platby odběrateli i MČ Praha 13 na uvedené částky fakturu.

5. Pokud bude odběratel v prodlení s úhradou platby za výuku plavání ( viz bod 4 ), je povinen zaplatit dodavateli úrok 
z prodlení za každý započatý den prodlení odběratele v souladu s ustanovením § 1802 zákona č. 89/2012 Sb, občanský 
zákoník, v platném znění. Výše úroku z prodlení je stanovená příslušným právním předpisem (nařízení vlády České 
republiky č. 351/2013 Sb. v platném znění).

6. Odběratel zajistí při výuce plavání přítomnost nejméně dvou svých pracovníků, kteří vykonávají nad žáky pedagogický 
dozor (viz "Pokyny pro pedagogický doprovod žáků" ), napomáhají při výuce plavání a dohlížejí zejména na:

- kázeň žáků,
- šetrné zacházení se zařízením a vybavením bazénu,
- dodržování lázeňského řádu plaveckého bazénu,
- dodržování předpisů vztahujících se k zajišťování protipožární ochrany,
- dodržování a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.

Pracovníci odběratele odpovídají za žáky v prostorách vstupní haly, šaten, sprch, osušoven a toalet, vyučující plavání 
přebírají tuto odpovědnost v prostoru bazénové haly.

7. Tato smlouva může být vypovězena okamžitě a bez náhrady v případě hrubého porušení a nedodržení smluvních 
závazků jednou či druhou stranou.

8. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších změn a doplňků. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně formou 
dodatku k této smlouvě.

9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zahájení plaveckého výcviku.

10. Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž dva obdrží dodavatel a jeden odběratel.

Přílohy: 1) Lázeňský řád plaveckého bazénu
2) Pokyny pro pedagogický doprovod žáků

V Praze dne: 06.09.2019

RNDr. Vilém Bauer 
za dodavatele

Mgr. Kamila Hubalovská 
za odběratele


