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jr r f r fSMLOUVA O POŘÁDANI LETNIHO PŘÍMĚSTSKEHO TABORA
podle

§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,občanský zákoník")

Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha l
IČO: 000 229 85
jednající: ředitelem odboru personálního a státní služby PhDr. Petrem Šebkem
bankovní spojení:
(dále jen ,,objednatel")

a

Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita
se sídlem: Na Balkáně 2866/17a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČO: 452 41 848
DIČ: CZ 452 41 848
zastoupený: ředitelkou: Mgr. Kateřinou Jarošovou '
bankovní spojeni:
(dále jen ,,pořadatel" a společně s objednatelem dále jen ,,smluvní strany")

uzavírají tuto smlouvu o pořádání letního příměstského tábora
(dále jen ,,smlouva")

I. Předmět smlouvy

l. Předmětem této smlouvy je povinnost pořadatele uspořádat letní příměstský tábor (dále jen
,,tábor") pro děti zaměstnanců objednatele, doplněné v případě potřeby o další děti osob, které
nejsou zaměstnanci objednatele, v turnusech a za podmínek uvedených níže. Zaměstnancem
objednatele se pro účely této smlouvy rozumí zaměstnanec v pracovním či služebním poměru
k objednateli (dále jen ,,zaměsmanec"). Dítětem se pro účely této smlouvy rozumí dítě
zaměstnance ve věkovém rozmezí 6-12 let. Dle individuálni dohody mezi objednavatelem a
zaměstnancem se může tábora zúčastnit i dítě mladší 6 či starší 12 let, nicméně na případný vyšší
věk dítěte nebude program tábora (viz příloha č. l této smlouvy) brát zřetel.

II. Základní ujednání

l. Pořadatel se zavazuje uspořádat tábor pro děti zaměstnanců objednatele v následujících terminech:
a) l. turnus ve dnech 26. - 30. 7. 2021,
b) 2. turnus ve dnech 9. - 13. 8. 2021,
c) 3. turnus ve dnech 23. - 27. 8. 2021.

2. Maximální kapacita každého turnusu tábora je 20 děti. Pořadatel se zavazuje uspořádat tábor
v každém turnusu, a to v případě, že kapacita turnusu bude alespoň 10 dětí.

3. Pořadatel se zavazuje konat tábor na místech, která jsou uvedena v programu, který je přílohou č.
l této smlouvy. O jiném místu konání tábora, než je uvedeno v programu, je pořadatel povinen
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objednatele, případně zákonné zástupce dětí či jiné osoby k tomu příslušné, v dostatečném
předstihu informovat.

4. Provozní doba tábora je ve všech výše uvedených turnusech každý den od 8:00 do 17:00 hod.,
přičemž pořadatel je povinen zajistit převzetí dítěte od jeho zákonného zástupce, případně jiné
osoby k tomu příslušné mezi 8:00-9:00 hod. a následně zajistit jeho předání zpět zákonnému
zástupci či jiné osobě k tomu příslušné v době od 16:00 do 17:00 hod.

5. Převzetí a předáni dítěte probíhá pro všechny turnusy uvedené v ČI. II. l. této smlouvy v předem
objednatelem určené místnosti na adrese Karmelitská 529/8, 118 12 Praha l.

6. Pořadatel se zavazuje realizovat každý z turnusů tábora v personálním obsazení 2 osob, přičenů
obě osoby budou mít pro pořádáni tábora dostatečné vzdělání, kvalifikaci a Zkušenosti.

7. V průběhu konáni tábora je pořadatel každý den povinen zajistit pro účastníky oběd. Ostatní stravu
a pití zajistí zákonní zástupci účastníků, případně jiné osoby k tomu příslušné, sami. O tomto je
objednatel povinen vhodným ©ůsobem informovat své zaměstnance.

8. Pořadatel se v průběhu konání tábora zavazuje účastníkům s ohledem na ČI. 1.1. této smlouvy
poskytnout aktivity úměrné jejich věku, schopnostem a dovednostem.

III. Cena za uspořádání tábora

l. Celková maximální cena za uspořádání jednoho turnusu tábora je s ohledem na maximální počet
20 děti 34 000 KČ (slovy: třicet čtyři tisíce korun českých), přičemž celková cena za účast
l dítěte je l 700 Kč (slovy: jeden tisíc sedm set korun českých). Celková maximálni cena za
uspořádání všech turnusů tábora je s ohledem na maximální počet dětí 102 000 Kč (slovy: sto dva
tisíc korun českých).

2. V případě, že kapacita turnusu nebude naplněna pInč a, zúčastni se jej méně než 16 dětí, bude
částka za účast l dítěte na tomto turnusu v takovém případě činit 2 375 KČ (slovy: dva tisíce tři sta
sedmdesát pět korun českých). v tomto případě je maximálni cena za uspořádání jednoho turnusu
tábora s ohledem na počet méně než 16 dětí 35 625 Kč (slovy: třicet pět tisíc šest set dvacet pět
korun českých). Celková cena za uspořádání všech turnusů tábora s ohledem na počet méně než
16 dětí v každém z turnusů tábora je 106 875 Kč (slovy: sto šest tisíc osm set sedmdesát pět korun
českých).

3. Pořadatel není plátcem DPH. Reálná fakturace proběhne po skončeni každého z turnusů tábora, a
to dle skutečného počtu dětí - účastníků jednotlivých turnusů tábora.

4. Objednatel se zavazuje cenu za uspořádáni tábora dle ČI. III. l. či III.2 této smlouvy v každém
z terminů dle ČI. II. odst. l této smlouvy uhradit pořadateli na základě účetního dokladu - faktury,
vystavené po skončeni každého z turnusů tábora, se splatnosti do 30 dni od doručení faktury
objednateli.

5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu dle obecně závazných předpisů
České republiky. Faktura se pro účely této smlouvy považuje za uhrazenou okanižikem odepsání
fakturované částky z bankovního účtu objednatele na bankovní účet pořadatele.

6. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní budou nesprávně uvedené údaje, je
objednatel oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti vrátit pořadateli s uvedením chybějících náležitosti
či nesprávných údajů. v případě uvedeném v předchozí větě se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta
splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.

IV. Další ujednání

l. Objednatel se zavazuje informovat zaměstnance o pořádání tábora a o možnosti účasti dětí
zaměstnanců na táboře.

2. Pořadatel se od okamžiku převzetí dítěte od zákonného zástupce či jiné k tomu příslušné osoby,
zavazuje řádně pečovat o dítě a plnit povinnosti vyplývající mu z této smlouvy a z příslušných
právních předpisů, a to za dodrženi příslušných hygienických opatření platných v době konání
každého turnusu tábora. Pořadatel je zároveň povinen zákonného zástupce či jinou osobu k tomu
příslušnou informovat o nezbytných hygienických opatřeních, které bude třeba během turnusu
dodržovat, a to včetně informace o hygienických pomůckách, kterými je třeba dítě vybavit.
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3. Pořadatel tímto výslovně potvrzuje, že má uzavřené pojištěni pro případ úrazu dětí - účastníků
tábora. Dokument prokazující existenci tohoto pojištění je přílohou Č.2 této smlouvy.

4. Ditě je v průběhu konání příměstského tábora povinno řídit se pokyny odpovědných osob
pořadatele, jež tábor vedou. O této povinnosti je objednatel povinen vhodným způsobem
informovat své zaměstnance.

5. V případě, že pořadatel nebude z důvodu nedostatku personálních kapacit či z jakýchkoli jiných
důvodů schopen tábor v některém z turnusů uspořádat, je povinen o tom objednatele a zákonné
zástupce dětí, případně jiné příslušné osoby, neprodleně informovat.

6. Za objednatele je ke komunikaci a udělování pokynů v souvislosti s realizací práv a povinností
vyplývajících z této smlouvy oprávněna tato kontaktní osoba:

7. Za pořadatele je ke komunikaci a udělováni pokynů v souvislosti s realizací práv a povinností
vyplývajících z této smlouvy oprávněna tato kontaktní osoba:

8. V případě porušení povinností uvedených v ČI. Il. a IV. této smlouvy je pořadatel povinen
v každém jednotlivém případě porušení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000 KČ
(slovy: patnáct tisíc korun českých). Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na
náhradu škody.

V. Závěrečná ujednání

l. Smluvní strana je povinna informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které
jsou nebo mohou být důležité pro plněni práv a povinnosti vyplývající z této smlouvy.

2. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
3. Obsah této smlouvy může být měněn pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními

stranami. Písemný dodatek se vždy stává nedílnou součásti smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být

neplatné či neúčinné, nahradí jej do 30 dnů ode dne zjištěni této skutečnosti ustanovením, které
bude nejbližší ustanoveni, které bylo shledáno neplatným či neúčinným.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) originálních vyhotoveních, z nichž každá smluvní
strana obdrží l (slovy: jedno) originální vyhotoveni.

6. Nedílnou součásti této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. l - Program tábora
Příloha č. 2 - Dokument prokazující pojištění proti úrazu účastníků tábora

7. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv
a uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv)
a Výnosem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2016 ze dne 30. 6. 2016,
o uveřejňování smluv, je objednatel povinen zajistit uveřejněni celého textu smlouvy, vyjma
osobních údajů, a metadat smlouvy v registru smluv včetně případných oprav uveřejnění, s tím,
že nezajistí-li objednatel uveřejnění smlouvy nebo metadat smlouvy v registru smluv do 30 dnů
od uzavření smlouvy, je oprávněn zajistit jejich uveřejněni pořadatel, a to ve lhůtě tří měsíců
od uzavření smlouvy.

8. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu druhou
smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejněni v registru smluv postupem dle č. V odst. 7 této
smlouvy.

9. Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou k podpisu smlouvy oprávněni. Rovněž prohlašují, že
tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a pravé vůle, určitě, vážně, srozumitelně a že
nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz pravdivosti tohoto
prohlášení připojují ke smlouvě své podpisy.
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Ministerstvo škslství,
Mádeže a tělovýchovy
Odbor personální a stání sluŽby

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

V Praze dne 25, 06, 2021

ředitel odboru personálního a státní služby

u
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VPrazedne C 2o2 1

řed" elka Do u děti a mládeže pro
. Prahu 3- Ulita
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