
                             Smlouva o zajištění školy v přírodě

Smluvní strany:

Fakultní základní škola PedF UK
Praha 13, Trávníčkova 1744
Adresa: Trávníčkova 1744/4
155 00  Praha 5 - Stodůlky
IČ: 68407904
DIČ: CZ68407904
Zastoupená: PaedDr. Františkem Hanzalem
(dále jen „Škola”)

a

ACTION TRAVEL s.r.o.
Adresa: nám. T.G.M. 1 261 01 Příbram
IČ: 25763679
DIČ: CZ25763679
Bankovní spojení: 2101072539/2010
Zastoupená:  Ing. Zdeňkem Adamcem
(dále jen dodavatel)

1. Předmět smlouvy

Smlouva je uzavřená v souladu s § 1746 odstavce 2 zákona č. 89/2012 Sb.
Předmětem této smlouvy je zajištění Pobytu a dalších níže specifikovaných služeb v souladu 
se zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
předpisů,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Vyhlášky  č.  410/2005  Sb.,  o  hygienických 
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí  a 
mladistvých,  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  vyhlášky č.   106/2001  Sb.,  o  hygienických 
požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů.

2. Místo a doba pobytu, doprava, ubytování a počet lůžek, stravování, program. 

Termín:
21. 5. 2018 - 25. 5. 2018

Místo konání:

Hotel Ort,  Nepřívěc u Sobotky 18,  506 01 
(dále jen Provozovatel)

Ubytování:

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/osoby/zdenek-adamec/


je  zajištěno ve 2-5 lůžkových pokojích  s  vlastním sociálním zařízením. Bude přihlédnuto 
k nutnosti oddělení chlapců a dívek, popř. žáků různých ročníků, pedagogů a dalších osob.

Stravování:
Stravování bude zajištěno 5x denně. Součástí bude celodenní pitný režim.  Stravování bude 
začínat obědem v den příjezdu a končit snídaní a připravenou svačinou v den odjezdu. V 
případě požadavku na speciální stravování  -  bezlepková dieta a  další  – je tuto skutečnost 
nutné  hlásit  s  předstihem.  U  bezlepkové  diety  je  důležité  rodiče  informovat  o  nutnosti 
přivezení vlastních příloh (chleba, těstoviny), případně sladkosti. Jídelníček může být písemně 
dohodnut mezi Školou a Dodavatelem nejpozději jeden měsíc před začátkem pobytu. Změna 
jídelníčku je možná na základě dohody obou smluvních stran.

3. Doprava

Dopravu zajišťuje Dodavatel. 
Je zajištěna klimatizovanými autobusy prověřeného dopravce s bezpečnostními pásy na všech 
sedadlech. 

Autobus bude přistaven na točně autobusu u křižovatky ulic Oistrachova a Mukařovského v den 
odjezdu, tj. 21. 5. 2018 v 8:00 h.  Odjezd v 8:30.

Příjezd autobusu z pobytu 25. 5. 2018 mezi 12. až 13. hodinou.

4. Program školy v přírodě.

1. den
11:00 Příjezd, ubytování, seznámení s okolím
12:30 oběd
14:30 odpolední program s instruktory
18:00 večeře
19:00 večerní program s instruktory 
21:00 příprava na večerku
21:30 večerka

2 - 4. den
8:00 snídaně
9:00 dopolední program s učiteli
12:00 oběd
14:00 odpolední program s instruktory
18:00 večeře
19:00 večerní program s instruktory
21:00 příprava na večerku
21:30 večerka

5. den
8:00 snídaně
8:30 Příprava k odjezdu
10:00 odjezd

Na každých 15 dětí  bude k  dispozici  jeden instruktor.  Tato  domluva musí  být  sepsána  a 
podepsána zástupci obou stran.



5. Cenová ujednání, počet účastníků

Počet žáků: 80

Pedagogové: 5

Cena za pobyt:
3  590  Kč za  žáka  včetně  DPH.  Tato  cena  je  zaručena  při  dodržení  výše  uvedeného 
předběžného počtu žáků a pedagogů.

Cena za pobyt zahrnuje:
ubytování  včetně  ubytovacího poplatku,  dopravu,  stravu 5x denně včetně  pitného režimu, 
příslušný  počet  instruktorů  z toho  1  proškoleného  zdravotníka  včetně  plně  vybavené 
lékárničky dle  vyhlášky,  noční  hlídání  zajištuje  dodavatel,  pobyt  a doprava pro pedagogy 
zdarma (jídlo 5x denně, ubytování), balíček úrazového pojištění, připojištění zodpovědnosti 
za škody způsobené třetí osobě, připojištění zavazadel a pojištění na storno pobytu v případě 
nemoci.

Pojištění  storna zájezdu:  Při  neúčasti  žáka na pobytu ze zdravotních důvodů mu bude na 
základě  lékařské  zprávy  vrácena  pojišťovnou  částka  ve  výši  80%  ze  storno  poplatku 
uvedeného v této smlouvě.

Celková cena za pobyt činí 3 590 Kč x počet žáků včetně DPH, tj. 287 200 Kč

Způsob úhrady si smluvní strany dohodly tak, že:

První záloha ve výši 2 000 Kč x aktuální počet žáků bude školou zaplacena do 28. 2. 
2018 na účet dodavatele.

Druhá záloha ve výši 1 590Kč x aktuální počet žáků bude školou zaplacena do 30.4. 2018 
na účet dodavatele.

Na obě platby budou Dodavatelem vystaveny faktury dle aktuálního počtu dětí.

Číslo účtu : 2101072539/2010 

Specifický symbol - 1804701

Tolerance na počet žáků je 4. V případě, že klesne počet žáků pod tuto toleranci, bude cena na 
žáka upravena o skutečné náklady.

V případě, že klesne počet žáků pod uvedenou toleranci, nabývají platnosti následující storno 
podmínky z ceny pobytu neúčastnícího se žáka:

-    800 Kč z ceny pobytu žáka při zrušení účasti po zaplacení zálohy.
- 1250 Kč z ceny pobytu žáka při zrušení účasti do 60 dnů před zahájením pobytu
-   50% z ceny pobytu žáka při zrušení účasti do 30 dnů před zahájením pobytu
-   75% z ceny pobytu žáka při zrušení účasti do 14 dnů před zahájením pobytu
-   100% z ceny pobytu žáka při zrušení účasti do 7 dnů a méně před zahájením pobytu
Při onemocnění nebo úrazu žáka v průběhu pobytu, bude žákovi vrácena částka za příslušný 
počet nocí ponížená o skutečné náklady. Nepočítá se pak první noc neúčasti na Pobytu.



6. Práva a povinnosti smluvních stran

Dodavatel zodpovídá za dodržování hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů a za 
zabezpečení výchovy a výuky dle platných právních předpisů.

Dodavatel je povinen zajistit na každých 15 žáků jednoho instruktora.

Škola je povinna měsíc před zahájením akce zajistit nahlášení pobytu na hygienické stanici 
pomocí dokument, které budou připraveny dodavatelem. Nahlášení pobytu u lékaře v místě 
konání zajišťuje Dodavatel.

Dodavatel je povinen seznámit Školu s ubytovacím řádem zařízení, uvedeném článku 2. odst. 
2. této smlouvy.

Dodavatel je povinen poskytnout Škole stravování v množství a kvalitě stanovené platnými 
právními předpisy a limity.

Dodavatel odpovídá za škodu na zdraví nebo věci podle ustanovení občanského zákoníku o 
náhradě škody způsobené provozem dopravních prostředků, která vznikne při přepravě žáků 
ze Školy do místa ubytování a zpět z místa ubytování do Školy.

Žáci Školy jsou povinni  řídit  se pokyny pracovníků a instruktorů Dodavatele a dodržovat 
odsouhlasený program. Dodržovat ubytovací řád platný v místě objektu,  kde je realizován 
Pobyt. V případě závažného narušování programu či průběhu Pobytu je Dodavatel oprávněn 
navrhnout Škole ukončení pobytu žáka s tím, že tento žák ztrácí nárok na další služby stejně 
tak nárok na úhradu nevyužitých služeb.

Dodavatel neodpovídá za škody způsobené žáky Školy, které byly způsobeny v dopravním 
prostředku nebo v ubytovacím aj. zařízení, kde probíhal pobyt, nebo jeho součást.

Zákonný zástupce žáka je povinen Provozovateli objektu nahradit škodu vzniklou na jeho 
majetku, která byla způsobena prokazatelně jeho dítětem.

Škola je povinna předat Provozovateli objektu po skončení pobytu všechny užívané prostory a 
věci, které užívala, ve stavu, v jakém je převzala, s přihlédnutím k běžnému opotřebení.

7. Odstoupení od smlouvy

V případech touto smlouvou výslovně neupravených se odstoupení od smlouvy řídí § 2001 a 
násl. občanského zákoníku.

Škola  má  právo  na  odstoupení  od  smlouvy  bez  uplatnění  jakýchkoliv  storno  podmínek 
v případě zrušení pobytu dodavatelem nebo při závažné změně programu, místa ubytování, 
způsobu přepravy a ceny zájezdu bez předchozího písemného upozornění.

V případě  odstoupení  od  smlouvy  jsou  smluvní  strany  povinny  provést  vypořádání 
dosavadního provedeného plnění podle této smlouvy s tím, že Dodavateli náleží odměna za 
plnění  uskutečněné  do  zániku  smlouvy  odstoupením,  podle  podmínek  uvedených  v této 
smlouvě.



V případě  zrušení  pobytu  z důvodu  např.:  živelné  pohromy,  epidemie  nebo  katastrofy  je 
záloha nevratná a v takovém případě bude domluven náhradní termín konání pobytu.

8. Závěrečná ujednání

Právní  vztahy  touto  smlouvou  neupravené  se  řídí  příslušnými  obecně  platnými  právními 
předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Případné změny a doplňky této smlouvy v době její účinnosti lze provádět pouze po dohodě 
smluvních  stran,  výlučně  písemnými  vzestupně  číslovanými  dodatky  oboustranně 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině.

Smluvní  strany nepřebírají  riziko  změny okolností  ve  smyslu  §  1765 odst.  2  občanského 
zákoníku.

V případě,  že  se  změnou  právních  předpisů  stane  některé  ustanovení  neplatné,  pak  toto 
ustanovení se stane neúčinné,  avšak ostatní ustanovení této smlouvy zůstanou v platnosti. 
Neplatné  ustanovení  pak smluvní  strany nahradí  jiným nejvíce  odpovídajícím neplatnému 
ustanovení.

Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má hodnotu originálu. Každá 
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich 
pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy.

Dodavatel souhlasí, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv.

               V Praze dne:                                            V Příbrami dne:

________________________                                  _______________________
                      Škola                                                  Dodavatel


	Smlouva o zajištění školy v přírodě

