
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PLAVECKÉHO KURZU 
(dále jen „smlouva“) 

 

 

Smluvní strany: 

 

Základní škola Praha 7, Strossmayerovo nám. 4, 

místo poskytovaného vzdělávání (m.p.v.) Letohradská 1 

Letohradská 1 

170 00 Praha 7 

IČO: 61389838 

 

(dále jen „objednavatel“) 

 

a 

 

Flashtones, s.r.o. 

ZŠ Plavání 

Mgr. Omar el Karib 

Vrázova 1059/8 

150 00 Praha 5 

IČO: 042 75 764 

DIČ: CZ04275764 

 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

společně dále jen „smluvní strany“, jednotlivě „smluvní strana“ 
 
 
 

I. Preambule 

 

Účelem této smlouvy je vzájemná úprava práv a povinností při komplexním zajištění 

plaveckého kurzu a výuky doprovodných sportovních aktivit, spolu s večerním zábavním   

programem pro minimálně 40 žáků základní školy. 

 

Poskytovatel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k řádnému zajištěné předmětu 

plnění dle této smlouvy. 

 

 

II. Předmět smlouvy 

 

• Předmětem této smlouvy je zajištění plaveckého kurzu a výuku doprovodných sportovních 

aktivit, spolu s večerním zábavním programem pro 40 žáků základní školy.  

• zajistit celkem 20 vyučovacích hodin kurzu plavání rozdělených do deseti bloků a to po 

skupinách max. 12 dětí na jednoho plaveckého instruktora. 

 

Poskytovatel se v období od … 29.3.2020 ...do... 3.4.2018 ... zavazuje zejména: 

• zajistit ubytování účastníků v hotelu s bazénem 

• zajistit stravování účastníků kurzu 



• zajistit technické zabezpečení při realizaci plaveckého kurzu 

 

2. Objednatel se zavazuje poskytovateli zaplatit za řádně poskytnutý předmět dle této smlouvy 

cenu dle článku IV. 

 

3. Konkrétní počet dětí a doprovodného personálu sdělí objednatel poskytovateli písemně ve 

lhůtě 30 dnů před zahájením kurzu. 
 
 

III. Rozsah poskytovaných služeb 

 

• Poskytovatel se zavazuje realizovat plavecký kurz a výuku doprovodných sportovních 

aktivit, spolu s večerním zábavním programem (dále jen „kurz“) podle této smlouvy 

v ubytovacím zařízení, které beze zbytku odpovídá hygienickým standardům podle právních 

předpisů a hygienických, bezpečnostních a jiných norem. 

 

• Poskytovatel se zavazuje zajistit ubytování, stravování, prostory a další služby pro 40 žáků a 

2 osoby doprovodného personálu, pro každého v délce 6 dní a 5 na sebe navazujících nocí. 

 

• Strava bude v průběhu pobytu zajištěna tak, že v průběhu každého dne bude postupně 

podávána snídaně, teplý oběd a večeře. Současně bude zajištěn nepřetržitý dostatečný pitný 

režim po celou dobu pobytu. Poskytovatel je povinen zajistit denně po celých 24 hodin 

volně dostupné odběrné místo s dodatečnou zásobou tekutin včetně jejího průběžného 

doplňování. 

 

• Pobyt bude začínat první den večeří a končit poslední den obědem. 

 

• Kurz bude prováděn s náležitou odbornou péčí a v souladu s případnými pokyny objednatele 

a poskytovatel se zavazuje plnit závazky vyplývající z této Smlouvy osobně případně 

prostřednictvím dostatečně odborně způsobilé osoby, která má pro tyto účely veškerá 

potřebná oprávnění – s tím objednatel vyjadřuje svůj souhlas. 
 
 

IV. Cena 

 

• Cena kurzu: 4.500,- Kč / jeden žák  

                               2.000,-Kč / jeden doprovodný personál  

(dále jen „cena plaveckého kurzu)“). 

 

Cena plaveckého kurzu při počtu 40 žáků a 2 osob doprovodného personálu.......... 

184.000,- Kč  

 

Rozpis ceny kurzu: 

Ubytování - 5 nocí s plnou penzí, svačinami a pitným režimem v hotelu  ..... 2.000,- 

Kč 

Výuka plavání - kurz zahrnuje celkem 20 x 45min. výukových lekcí plavání 

rozdělených do 10ti bloků ..... 1.500,- Kč 

Doplňkový sportovní program - 4 x 90min ..... 750,- Kč 

Večerní zábavní program - 5 x 90min ..... 250,- Kč 

 



 

• V ceně kurzu jsou zahrnuty poplatky za ubytování, stravu a výuku plavání, dále platby 

za půjčovné používaného sportovního materiálu. 

 

• Sjednaná cena plaveckého kurzu uvedená v odstavci 1. tohoto článku je pevná při 

počtu 40 žáků. Poskytovatel je oprávněn jednostranným úkonem zvýšit cenu kurzu, 

jestliže počet žáků bude menší než 40, a to tak že, poskytovatel objednateli tuto 

skutečnost oznámí bezprostředně poté, jakmile se dozví o snížení počtu žáků. V 

případě výše zmíněných okolností, které by nutily poskytovatele změnit cenu 

plaveckého kurzu, je jeho povinností navrhnout objednateli změnu smlouvy. V návrhu 

změny smlouvy poskytovatel uvede novou cenu plaveckého kurzu, se kterou 

objednatel nemusí souhlasit – nemá povinnost nabídku akceptovat a může odstoupit 

od smlouvy. 

 

• Cena plaveckého kurzu bude uhrazena následujícím způsobem: 

 

• úhrada na základě vystavené zálohové faktury ve výši 50% ceny plaveckého 

kurzu, na bankovní účet prodávajícího č. účtu:                       43-8498630267/0100  

a to nejpozději do 31.12.2019. 

 

• úhrada formou doplatku ceny plaveckého kurzu ve výši zbývajících 50% ceny 

plaveckého kurzu ve lhůtě nejpozději 30 kalendářních dnů před začátkem kurzu, 

na základě vystavené vyúčtovací faktury, na bankovní účet prodávajícího č. účtu: 

43-8498630267/0100 

 

• Faktura (daňový dokladu) bude obsahovat všechny náležitosti stanovené příslušnými 

právními předpisy. 
 
 

V. Odstoupení od smlouvy 

 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy před zahájením kurzu z důvodu, kdy 

vnější okolnosti nutí školu školní kurz zásadním způsobem změnit nebo zrušit. Za 

okolnost vylučující odpovědnost objednatele se pokládají takové události, které 

objednatel nemohl v době uzavření smlouvy předvídat a které objednateli objektivně 

brání v plnění jejích smluvních závazků (např. válka, embargo, zásah státu, teroristický 

čin, živelné události, stávka).  

 

2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jiného důvodu (např. zrušení účasti 

žáků na kurzu), zavazuje se uhradit poskytovateli odstupné ve výši a za podmínek 

stanovených v tomto článku, a to v závislosti na době odstoupení. 

 

3. Odstoupení od smlouvy je účinné ke dni doručení odstoupení od smlouvy druhé 

smluvní straně. 

 

4. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy, zavazuje se poskytovateli uhradit následující 

odstupné: 

 

a) více než 95 dnů před termínem   ......................... 20% z ceny plaveckého kurzu 

 



b) 95 - 15 dnů před termínem  ................................ 50% z ceny plaveckého kurzu 

 

c) 14 - 7 dny před termínem  .................................. 80% z ceny plaveckého kurzu 

 

d) 6 - 1 den před termínem  .................................. 100% z ceny plaveckého kurzu 
 
 

VI. Práva a povinnosti smluvních stran 

 

• Poskytovatel se zavazuje informovat objednatele o všech skutečnostech majících vliv 

na plnění jeho závazku dle této smlouvy. 

• Poskytovatel se zavazuje poskytnout na základě výzvy objednatele zprávu o stavu 

přípravy a realizaci předmětu plnění dle této smlouvy. 

• V případě úrazu při kurzu je poskytovatel povinen poskytnout první pomoc a 

v případě nutnosti zavolat záchrannou službu. 

• Minimální počet přihlášených žáků v kurzu, není-li dohodnuto jinak, je 40. 

• Objednatel zajistí, že žáci, kteří se zúčastní kurzu budou povinny udržovat pořádek a 

obvyklou osobní hygienu. 

• Objednatel zajistí, že žáci, kteří se zúčastní kurzu, budou mít povinně následující 

výbavu – plavky, koupací čepici, mýdlo a ručník, vše označené jménem (bude-li to 

možné) 

• Poskytovatel zodpovídá za bezpečnost žáků pouze v době plavecké výuky a v době 

výuky doplňkových sportovních aktivit, ve zbývajícím čase zodpovídá za bezpečnost 

žáků doprovodný personál zajištěný objednavatelem. 
 
 

VII. Závěrečná ujednání 

• Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvníma stranami. 

• Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. 

• Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v registru 

smluv. 

• Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

• Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany 

sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text 

smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními 

stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou 

formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických 

zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i 

když již bylo započato s plněním. 



• Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a 

srozumitelný, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich 

vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

V ………........ dne ...................      

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………  

    
 


