
Dodatek I.  

ke smlouvě 2018/3008 o poskytnutí ubytovacích a stravovacích služeb 
 

Smluvní strany 

 

Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28  

Zastoupený:   Mgr. Zbyněk Drozda 

Sídlo:    Na Šutce 28, Praha 8 182 00 

Telefon:   284 685 856 

Kontaktní osoba:  Mgr. Hana Procházková 

E-mail:    prochazkova@zssutka.cz 

Bankovní spojení:  0300   

Číslo účtu:   100884093  

IČO:    60461845 

 (dále jen „objednatel“) na straně jedné  

 

a 

 

KHDN servis s.r.o. 
Zastoupený:  Jakubem Novotným, jednatelem 

Sídlo:   K cementárně 234/6, 153 00 Praha 5 - Radotín 

Telefon:  777 479 060 

Kontaktní osoba: Ing. Nela Novotná 

E-mail:   chata.blazek@email.cz 

Bankovní spojení: ČSOB 

Číslo účtu:  186868085/0300 

IČO:   27102483 

DIČ:   CZ27102483 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C/96392 

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé 

 

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento dodatek I. ke smlouvě o poskytnutí 

ubytovacích a stravovacích služeb (dále jen „dodatek“): 

 

 

I. Předmět dodatku 
 

1. Poskytovatel na základě tohoto dodatku smlouvy mění podmínky poplatků za zrušení kurzu u 

vyjmenovaných účastníků kurzu. 

2. Pro vybrané účastníky kurzu objednatelem bude v případě nemoci potvrzené lékařem zrušen kurz 

se 100% vrácením peněz. 

3. Poplatek za jednoho účastníka kurzu, u kterého bude aplikováno 100% vrácení peněz při 

onemocnění potvrzeném lékařem, je 150 Kč za kurz. 

 

II. Podmínky uplatnění 100% vrácení peněz 

 

1. Objednatel po podpisu smlouvy o poskytnutí ubytovacích a stravovacích služeb poskytne 

poskytovateli seznam vybraných účastníků kurzu (dále pouze seznam), na který se bude 

vztahovat 100% vrácení peněz za kurz při nemoci potvrzené lékařem. Seznam bude obsahovat 

jména účastníků kurzu a jejich data narození. 

2. Poskytovatel na základě počtu účastníků v seznamu poskytnutém objednavatelem do 14-ti dnů 

vystaví fakturu na celkový počet účastníků kurzu. 

 

III. Postup uplatnění 100% vrácení peněz 

 

mailto:chata.blazek@email.cz


1. Objednatel neprodleně oznámí Poskytovateli nemožnost účastnit se kurzu u jednotlivého 

účastníka/ků, které jsou uvedeny na seznamu. 

2. Do konce kurzu zajistí Objednatel doručení potvrzení od lékaře, že se účastník/ci kurzu 

nemůžou zúčastnit kvůli nemoci. 

3. Poskytovatel dle doložených potvrzení od lékaře u účastníků uvedených v seznamu odečte 

částku 100% ceny kurzu na jednotlivého účastníka z celkové faktury.   

 

 

 

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

 

Za poskytovatele      Za objednatele 

 

 

____________________________   ____________________________ 

Jakub Novotný, jednatel    Mgr. Zbyněk Drozda 

KHDN servis s.r.o.     ředitel školy 

 

 


