
 

 

                                                                                                                            
 OBJEDNÁVKA č.  MSMT-261/2022-7 

DNE:  9. 3. 2022 

IČO: 00022985 Dodavatel:   
Gymnázium Jana Nerudy 
Hellichova 457/3 

DIČ:  118 00 Praha 1               
Peněžní ústav : ČNB Praha 1 IČO: 70872767 
Číslo účtu:      DIČ:       
Kód banky:         Číslo účtu:  
  Kód banky:  
   

FAKTURAČNÍ ADRESA: 
MŠMT – odbor mezinárodních vztahů 71 
Karmelitská 529/5 
118 12 Praha 1 
 

ADRESA DODÁNÍ SLUŽBY: 
Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 457/3,  118 00 Praha 1 

Objednáváme u Vás závazně v souladu s Rámcovou smlouvou o poskytování služeb související                 
s realizací jazykových praktik pro žáky/žákyně Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně uzavřené dne     
10. 9. 2018 realizaci jazykového praktika v termínu od 2. 4. 2022 – 8. 4. 2022.  

Specifikace služeb 

                                                                                                      
Objednané služby související s realizací jazykového praktika v roce 2022  cena vč. DPH 

 Semináře realizované ve vlastních prostorách gymnázia, výuka je zajištěna plně 
kvalifikovanými učitelkami/učiteli: 

 - výuka českého jazyka 
 - výuka informatiky 
 - seminář o mezikulturních vztazích 
 - náklady na výuku (učební materiály, kopie atd.) 

 
 

6 000, -Kč 
6 000,- Kč 
6 000,- Kč 
5 000,- Kč 

Ubytování (příspěvky českým rodinám žáků/žákyň) 30 000,- Kč 
Kapesné pro německé žáky/žákyně  9 000,- Kč 
Obědy (pro žáky/žákyně a jejich 2 pedagogy) 10 200,- Kč 
Kulturní akce (vstupenky na divadelní představení, vstupenky do kina, 
plánované vstupy do historických budov) 

16 000,- Kč 

Náklady na dopravu (jízdenky po Praze/mimo Prahu – v případě výletů a s 
ohledem na místo ubytování žáků/žákyň):  
- jízdenky po Praze 
- jízdenky mimo Prahu (s ohledem na místo ubytování žáků/žákyň) 

 
 

12 000,- Kč 
300,- Kč 

Cena celkem za dílčí objednávku do:                       100 500,- Kč 
 
Podepsáním objednávky se dodavatel zavazuje realizovat služby související s uskutečněním jazykového praktika 
pro žáky/žákyně Gymnázia v rozsahu, kvalitě a za podmínek specifikovaných ve výše uvedené Rámcové 
smlouvě. Ceny uvedené u jednotlivých dílčích položek můžou být změněny v závislosti na podmínkách pro 



 

 

realizaci praktika v aktuálním roce. Cena celkem je neměnná a maximální možná.                           
 
Přílohou faktury musí být kopie objednávky. 
Upřednostňujeme elektronickou fakturaci. Fakturu zasíle jte na adresu: faktury@msmt.cz. Na faktuře 
uvádějte číslo objednávky. 
Děkujeme Vám.                                                                                                                                                                 

 

 
Akceptací objednávky beru na vědomí povinnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uveřejnit 

předmětnou smlouvu/objednávku v registru smluv na internetových stránkách portálu veřejné správy 

https://smlouvy.gov.cz,  včetně příloh a dodatků v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Za poskytovatele (jméno, podpis, razítko):  

Dne : 14. 3. 2022 PhDr Zuzana Wienerová, ředitelka školy 

 

 

Schválil: Mgr. Ladislav Bánovec, ředitel odboru  
                mezinárodních vztahů 
Datum :  10. 3. 2022 
Podpis : 
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