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SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVÉ O ORGANızAcı POZNÁvAcíHO ZÁJEZDU

Smluvní Strany

Cestovní agentura KOLOSEUM
MCU KOLOSEUM, 0.p.S.
Generála Svobody 83/47
Liberec XIII - Nové Pavlovice, 460 01
IČO: 254 05 080
Zastoupena: paní Kamilou UrbánkOvOu, ředitelkou Společnosti
email: kamila.urbankova@universium.cz ; mobil 725 755 069
(dále jen „Budoucí dodavatel")

a
Základní škola s RvI K Milíčovu
K Milíčovu 674
14-9 00, Praha 4-
IČ: 61388424
Zastoupena: Mgr. Alenou Červenou, ředitelkou školy, Statutárním Zástupcem

(dále jen „Budoucí odběratel")

uzavírají tuto smlouvu O budoucí smlouvě o Organizaci poznávacího výletu ve Smyslu ust. § 1785 a
násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, v platném Znění

(dále jen "Smlouva"):

1. úvODNí USTANOVENÍ

1.1 Budoucí dodavatel a Budoucí odběratel uzavřeli dne 26. 11. 2019 Smlouvu O Organizaci
poznávacího výletu (dále jen „Smlouva 0 Organizaci poznávacího výletu“) do Švédska na
Ostrov Öland, podle které měl Budoucí dodavatel ZOrganiZOvat pro Budoucího Odběratele
poznávací výlet pro žáky včtu 55 žáků S doprovodem 5-6 osob a průvodkyní. Poznávací
výlet měl být realizován v termínu Od dne 29. 4. 2020 do dne 5. 5. 2020 S cenou Za Organizaci
Poznávacího výletu včástce ve výši 6.400,- Kč Za jednoho žáka. Předmětem Smlouvy o
Organizaci poznávacího výletu bylo Zprostředkování a zajištění jednotlivých Služeb
poznávacího výletu v tomto rozsahu:
a. Zprostředkování ubytování vkempu [4x nocleh na Ostrově Öland vbungalovech)

včetně stravy dle programu (4x Snídaně, 4x večeře, 4x svačina, 1x balíček na Zpáteční
cestu) a Služeb campu (např. minigolf Zdarmaj;

b. zprostředkování doplňkových služeb (4x vstupenka na trajekt mezi Německem,
Švédskem a Dánskem, průvodcovské Služby, vstupenky do jednotlivých navštívených
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1.2

1.3

Objektů, program zájezdu včetně návštěvy místní školy, Oběd ve švédské škole
S příplatkem 200 Kč/Oběd).

Budoucí Odběratel uhradil na základě Smlouvy O Organizaci poznávacího výletu Zálohu na
celkovou cenu Poznávacího výletu ve výši 176.000,- Kč. Zdůvodu Zásahu vyšší moci
Spočívajícího ve výskytu epidemie kOrOnaviru Označovaného jako SARS COV-Z na území
České republiky, Budoucí odběratel odstoupil Od Smlouvy O Organizaci poznávacího výletu
dne 16. 3. 2020.
Budoucí dodavatel se dohodl S Budoucím Odběratelem, že Budoucímu odběrateli vrátí již
uhrazenou zálohu ve výši 176000,- Kč, aniž by uplatnil nárok na Storno poplatek ve výši
10%ı to však oproti závazku Budoucího Odběratele, že poznávací výlet realizuje Svyužitím
Služeb Budoucího dodavatele vroce 2021, a za tímto účelem smluvní Strany uzavřou tuto
Smlouvu a budoucí Smlouvu O Organizaci poznávacího výletu a Budoucí Odběratel uhradí
nejpozději do dne 30. 9. 2020 Budoucímu dodavateli první zálohu na cenu výletu ve výši
20.000,- Kč (dále jen „První záloha").

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Předmětem této Smlouvy je závazek Budoucího Odběratele nebo Budoucího dodavatele
uzavřít k písemné výzvě Budoucího Odběratele nebo Budoucího dodavatele učiněné nejdříve
dne 1. 9. 2020 a nejpozději dne 30. 11. 2020 (dále jen „Výzva") Za podmínek Stanovených
touto Smlouvou budoucí Smlouvu o Organizaci poznávacího výletu [dále jen „Budoucí
Smlouva o organizaci poznávacího výletu"), jejíž Základní podmínky jsou specifikovány
v čl. 3 této Smlouvy.
Smluvní strany se tímto Zavazují, že uzavřou kVýZvě jakékoliv smluvní strany Novou
smlouvu 0 Organizaci výletu S druhou Smluvní stranou, a tO nejpozději do 10-ti kalendářních
dnů poté, cO bude písemně vyzvána druhou Smluvní Stranou k jejímu uzavření, a to za
předpokladu, že na území České republiky, vzemi pobytu či zemích přejezdu nebudou
v Okamžiku učinění Výzvy existovat žádné nevyhnutelně nebo mimořádné Okolnosti, které by
Znemožňovaly uskutečnění výletu nebo přepravy osob do místa pobytu. Textový návrh
Budoucí smlouvy O organizaci poznávacího výletu připraví Budoucí dodavatel.
Budoucí Odběratel je povinen nejpozději do dne 30. 9. 2020 uhradit Budoucímu dodavateli
První zálohu.
Pokud Budoucí Odběratel nesplní svou povinnost uvedenou v tomto čl. 2 této Smlouvy, tedy
neuzavře S Budoucím dodavatelem kjehO Výzvě Budoucí Smlouvu O Organizaci poznávacího
výletu a/nebo neuhradí řádně a včas druhou zálohu na budoucí cenu poznávacího výletu
specifikovanou včl. 3.5 a 3.6 této Smlouvy, Zavazuje Se Budoucímu dodavateli zaplatit
smluvní pokutu ve výši odpovídající První Záloze, která je Splatná kvýzvě Budoucího
dodavatele k jejímu uhrazení. Nárok Budoucího odběratele na vrácení První zálohy bude
Započten proti nároku Budoucího dodavatele na zaplacení Smluvní pokuty ve výši
Odpovídající První záloze podle tohoto Odstavce.
Budoucí dodavatel je oprávněn Odstoupit Od této Smlouvy, pokud Budoucí Odběratel
neuhradí První zálohu a/nebo neuzavře sBudOucím dodavatelem Budoucí Smlouvu O
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Organizaci výletu. Vtakovém případě však není dotčen nárok Budoucího dodavatele na
uhrazení Smluvní pokuty ve Smyslu čl. 2.4 této Smlouvy a případný nárok Budoucího
dodavatele na náhradu škody.

3. PODMÍNKY BUDOUCÍ SMLOUVY o oRGANıZAcI POZNÁvAcíHo vÝLETU

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Smluvní Strany Se zavazují, že Budoucí Smlouva o organizaci poznávacího výletu uzavíraná
Smluvními Stranami ve Smyslu čl. 2.1 této Smlouvy bude obsahovat podmínky Stanovené v čl.
3.2. až 3.6. této Smlouvy.
Smluvní Strany Se dohodly, že předmětem Budoucí smlouvy O organizaci poznávacího výletu
bude Závazek Budoucího dodavatele Zorganizovat pro Budoucího odběratele poznávací výlet
do Švédska na ostrov Öland pro žáky vpočtu minimálně 50 žáků S doprovodem a 5 osob
(včetně zdravotníka) a průvodkyní dle programu poznávacího výletu, přičemž tento program
tvoří Přílohu Č. 1 této Smlouvy (dále jen „Poznávací výlet") a závazek Budoucího odběratele
uhradit Budoucímu dodavateli za organizaci Poznávacího výletu cenu Specifikovanou v čl. 3.4
této smlouvy. Poznávací výlet bude Zahrnovat Služby cestovního ruchu Specifikované v čl. 1.1
této Smlouvy.
Poznávací výlet bude realizován v termínu: 30. 4. - 6. 5. 2021
Budoucí cena za organizaci Poznávacího výletu Za jednoho žáka činí: 6.400,- Kč. V případě, že
v okamžiku Výzvy budou navýšeny vstupní náklady na organizaci Poznávacího výletu (např.
výrazné navýšení ceny vstupenek Za trajekt), bude budoucí cena Za organizaci Poznávacího
výletu přiměřeně navýšena, přičemž toto navýšení nepřekročí více než 10 % Z ceny uvedené
v předchozí větě.
Budoucí odběratel Se Zavazuje uhradit Budoucímu dodavateli cenu Za Organizaci Poznávacího
výletu dle čl. 3.2 této Smlouvy, která bude odpovídat počtu platících účastníků (žáků) na
Poznávacím výletu (dále jen „Budoucí cena poznávacího výletu“). Doprovod žáků
vmaximálním počtu 5 osob (včetně zdravotníka) nebude Zpoplatněn. Přesná výše ceny za
organizaci Poznávacího výletu bude vyčíslena po vyúčtování Poznávacího výletu, přičemž
bude odpovídat podmínkám čl. 3.4 této Smlouvy a počtu účastníků. Příslušný daňový doklad
(faktura) vystaví Budoucí dodavatel nejpozději do 30 dnů po návratu Skupiny z Poznávacího
výletu.
Smluvní Strany souhlasí S následujícími platebními podmínkami:
0 Budoucí Odběratel uhradí První Zálohu do dne 30. 9. 2020.
ı Budoucí Odběratel uhradí druhou zálohu na cenu Poznávacího výletu ve výši 30%

Z Budoucí ceny poznávacího výletu ponížené O již uhrazenou První Zálohu na základě
daňového dokladu vystaveného Budoucím dodavatelem v měsíci lednu 2021 Se
Splatností 28. 2.2021.

0 Doplatek na Budoucí cenu poznávacího výletu uhradí Budoucí odběratel na Základě
vyúčtování Budoucího dodavatele do 10ti dnů po dojezdu skupiny na Základě Budoucím
dodavatelem vystaveného daňového dokladu.

Smluvní Strany Se dohodly na následujících Storno podmínkách, kdy Budoucí odběratel bude
oprávněn Budoucí Smlouvu o organizaci poznávacího výletu vypovědět písemnou formou,
kdykoli před Zahájením Poznávacího výletu S následujícími storno poplatky Za Zrušení
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3.8.

Poznávacího výletu:
0 při výpovědi doručené dodavateli do 35 dnů před odjezdem, Odběratel hradí poplatek ve

výši 10 % Z celkové ceny Poznávacího výletu,
0 při Výpovědi doručené dodavateli 34 až 20 dnů před nástupem pobytu, Odběratel hradí

poplatek ve výši 25 % Z celkové ceny Poznávacího výletu,
0 při výpovědi doručené dodavateli 19 až 7 dnů před nástupem pobytu, odběratel hradí

poplatek ve výši 40 % Z celkové ceny Poznávacího výletu,
0 při výpovědi doručené dodavateli 6 až 1 den před nástupem pobytu, odběratel hradí

poplatek ve výši 70 % Z celkové ceny Poznávacího výletu.
Pokud orgán hygienického dozoru nařídí škole karanténní opatření bezprostředně před
výjezdem na Poznávací výlet, bude Budoucí dodavatel akceptovat toto nařízení jako nařízení
z vyšší moci a nebude požadovat v případě zrušení Poznávacího pobytu Storno poplatek.
Rozhodným datem pro výpočet Storno poplatku za zrušení Poznávacího pobytu je datum
doručení výpovědi na adresu Budoucího dodavatele, uvedenou v Záhlaví této Smlouvy.
Smluvní Strany Se výslovně dohodly, že Za účelem zajištění realizace Budoucí Smlouvy O
organizaci poznávacího výletu bude Budoucí dodavatel uzavírat příslušné objednávky
(Smlouvy) S dodavateli Služeb Svým jménem.

4. ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

4.7.
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Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými a číslovanými dodatky, řádně
podepsanými zástupci obou Smluvních Stran.
Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu této Smlouvy oběma Smluvními stranami.
Smluvní Strany považují všechny Skutečnosti týkající Se druhé Smluvní strany, jejich
vzájemného vztahu a Spolupráce, které Se dozvěděly v Souvislosti s touto Smlouvou, pokud Se
nejedná o Skutečnosti nebo informace běžně dostupné ve veřejných informačních Zdrojích Za
důvěrné informace (dále jen „Důvěrné informace") a Zavazují se Zachovávat O nich
mlčenlivost a učinit vše nezbytné pro jejich Ochranu a zamezení jejich Zneužití. Smluvní
Strany Se dohodly na tom, že jakékoli Důvěrné informace mohou být kteroukoliv Smluvní
Stranou Zveřejněny nebo Sděleny kterémukoli třetímu Subjektu pouze S předchozím
písemným Souhlasem druhé Smluvní strany, to neplatí, pokud zpřístupnění Důvěrné
informace vyplývá Ze Zákona nebo Z pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu.
Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, kdy každá ze Smluvních Stran obdrží po 1
originálu.
Toto Smlouva se řídí právem České republiky.
Smluvní strany prohlašují a Osobně Se Zavazují, že tato Smlouva je podepsána zástupci obou
smluvních Stran, kteří jsou oprávněni zavazovat každou Smluvní Stranu kZávazkům
Obsaženým v této Smlouvě.
Budoucí Odběratel prohlašuje, že patří mezi povinné subjekty ve Smyslu § 2 Zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto
Smluv a o registru Smluv (zákon o registru smluv). Z toho důvodu musí být tato Smlouva
uveřejněna v informačním Systému veřejné Správy, který Slouží k uveřejňování smluv podle
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0 při výpovědi doručené dodavateli 6 až 1 den před nástupem pobytu, odběratel hradí

poplatek ve výši 70 % Z celkové ceny Poznávacího výletu.
Pokud orgán hygienického dozoru nařídí škole karanténní opatření bezprostředně před
výjezdem na Poznávací výlet, bude Budoucí dodavatel akceptovat toto nařízení jako nařízení
z vyšší moci a nebude požadovat v případě zrušení Poznávacího pobytu Storno poplatek.
Rozhodným datem pro výpočet Storno poplatku za zrušení Poznávacího pobytu je datum
doručení výpovědi na adresu Budoucího dodavatele, uvedenou v Záhlaví této Smlouvy.
Smluvní Strany Se výslovně dohodly, že Za účelem zajištění realizace Budoucí Smlouvy O
organizaci poznávacího výletu bude Budoucí dodavatel uzavírat příslušné objednávky
(Smlouvy) S dodavateli Služeb Svým jménem.

4. ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ
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Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými a číslovanými dodatky, řádně
podepsanými zástupci obou Smluvních Stran.
Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu této Smlouvy oběma Smluvními stranami.
Smluvní Strany považují všechny Skutečnosti týkající Se druhé Smluvní strany, jejich
vzájemného vztahu a Spolupráce, které Se dozvěděly v Souvislosti s touto Smlouvou, pokud Se
nejedná o Skutečnosti nebo informace běžně dostupné ve veřejných informačních Zdrojích Za
důvěrné informace (dále jen „Důvěrné informace") a Zavazují se Zachovávat O nich
mlčenlivost a učinit vše nezbytné pro jejich Ochranu a zamezení jejich Zneužití. Smluvní
Strany Se dohodly na tom, že jakékoli Důvěrné informace mohou být kteroukoliv Smluvní
Stranou Zveřejněny nebo Sděleny kterémukoli třetímu Subjektu pouze S předchozím
písemným Souhlasem druhé Smluvní strany, to neplatí, pokud zpřístupnění Důvěrné
informace vyplývá Ze Zákona nebo Z pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu.
Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, kdy každá ze Smluvních Stran obdrží po 1
originálu.
Toto Smlouva se řídí právem České republiky.
Smluvní strany prohlašují a Osobně Se Zavazují, že tato Smlouva je podepsána zástupci obou
smluvních Stran, kteří jsou oprávněni zavazovat každou Smluvní Stranu kZávazkům
Obsaženým v této Smlouvě.
Budoucí Odběratel prohlašuje, že patří mezi povinné subjekty ve Smyslu § 2 Zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto
Smluv a o registru Smluv (zákon o registru smluv). Z toho důvodu musí být tato Smlouva
uveřejněna v informačním Systému veřejné Správy, který Slouží k uveřejňování smluv podle
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zákona o registru smluv a který je veřejně přístupný. Budoucí dodavatel suveřęjnëním
smlouvy souhlasí.

5. PODPISY

5.1. Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tato Smlouva byla uzavřena po vzájemném
projednání a to Svobodné, nikoliv v tísni a Za nerovných nebo nevýhodných podmínek a na
důkaz toho připojuji Své podpisy:

VLibeı'cidnex l /ZÁW

za Budoucího dodavatele:

McU'íšoLosEUD/ı, 0.5.5. ,_
Cestovní agentura KGLOSEUM
Kamila Urbánková, ředitelka organizace

VPraze dne Z _ Ž ýłüøáý
za Budoucího odběratele

Zákl'ádní škola S RV] K Milíčovu
K Milíčovu 674
Mgr. Alena Červená, ředitelka školy
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