
                    Dodatek ke Smlouvě 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. Zdeněk  Adamcem
(dále jen „Dodavatel“)

1. Předmět  dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna 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. Změna odst. 2 Smlouvy o zajištění školy v přírodě  –  Místo pobytu

Místo konání:
Hotel Ort, Nepřívěc u Sobotky 18, 506 01
(dále jen „Provozovatel“)

Nahrazuje:
Hotel Ort, Nepřívěc u Sobotky 18, 506 01
(dále jen „Provozovatel“)
Hotel Pila, s.r.o., Sedlice 423, 387 32  Sedlice
(dále jen „Provozovatel“)



3. Změna odst. 5 Smlouvy o zajištění školy v přírodě – Cenová ujednání, počet účastníků

Počet žáků: 80
Pedagogové: 5
Počet instruktorů: 6 + 1  zdravotník
Tolerance na počet žáků: 4
Cena za pobyt:
3 590 Kč za žáka včetně DPH. Tato cena je zaručena při dodržení výše uvedeného 
předběžného počtu žáků a pedagogů.

Nahrazuje:

Hotel Ort
Počet žáků: 52
Pedagogové: 3
Počet instruktorů: 4 + 1 zdravotník
Tolerance na počet žáků: 4
Cena za pobyt:
3 590 Kč za žáka včetně DPH. Tato cena je zaručena při dodržení výše uvedeného 
předběžného počtu žáků a pedagogů.

Hotel Pila
Počet žáků: 30
Pedagogové: 2
Počet instruktorů: 2 + 1 zdravotník
Tolerance na počet žáků: 2
Cena za pobyt:
3 590 Kč za žáka včetně DPH. Tato cena je zaručena při dodržení výše uvedeného 
předběžného počtu žáků a pedagogů.

V obou případech zůstává cena za pobyt stejná včetně dohodnutých služeb.

4. Důvod změny

Důvodem změn  jsou technické problémy Hotelu Ort – uzavření části hotelu kvůli nenadálé 
vodovodní havárii v březnu 2018 a následné nucené rekonstrukce části Hotelu Ort.

5. Závěrečná ujednání

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

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



Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich 
pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy.

Dodavatel souhlasí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv.

 V Praze, dne                                                                                    V Příbrami, dne

-----------------------------------                                                 ---------------------------------------
             Škola                                                                                       Dodavatel        


