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Smlouva o zajištění služeb ,,Jazykově poznávací pobyt pro žáky"

uzavíená podle ustanovení § 1 746 odst. 2 zákona č. 891201 2 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

L
Smluvní stmny

Objednatel: ZákJadní škola, Brno, Latlská 27, příspěvková organizace
se sídlem Labská 27,625 00 Brno
zastoupený: Mgr. Petrem Urbánkern
IČ: 494 658 12

(dále j en,,obj ednatel")

a

obchodní firma: SK Travel s.r.o

fond v ČR

Ulička 836/4 Kohoutovice. 623 00 Brno
Mgr. Róbert Slávik
02774682

603 221 166

robertsl avik @centrum.cz

MlNISTERsTVo ŠKoLSTVí
vrÁorže n rĚlovÝcHovv

se sídlem:

zastoupený:

IČ:

tel.:

e-mail:

bankovní spojení: KB - Brno I07 -963109027110100

kontaktní osoba: Mgr, Róber1 Slávik

(dále jen,,poskytovatel")

II.
Předmět a účel sm|ouly

1. Posk}tovatel se touto smlouvou objednateli zavazuje ve sjednané době a za sjednaných podmínek

dodat služby dle specifikace uvedené ve ýné k podání nabídek (dále jen ,,služby"). Předmět smlouvy
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je spolufinancován v rámci projektu ,,Zahraničně vzdělávací poby,ty pro žá§ a pedagogy", reg. č.

CZ].0'7l1.1.00l56.1214, z Operačního programu Yzdélávání pro konkurenceschopnost.

m.
poúnnosti smluvních stran

1. Posky.tovatel se zavazuje řádně provést služby uvedené v č1, II. smlouvy v termínu uvedeném v čl.

IV. této smlouvy. Poskýovatel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny úkony

související s dodáním služeb dle této smlouvy, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.

2, Objednatel se zavazuje zařádně provedené slLržby dle čl. lI. této smlouvy zaplatit sjedtranou cenu.

3. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnosteclr důležiqých pro řádné a

včasné dodání služeb a poskýovat si součinnost nezbytnou pro řádné a včasné dodání služeb.

4. Poskytovatel je povinen objedrratele neprodleně inforrnovat o jakýchkoliv okolnostech, které

mohou ohrozit řádné a včasné provedení služeb. Objednatelje povinen informovat poskytovatele

o všech skutečnostech rozhodných pro řádné a včasné dodání služeb.

5. Poskytovatel je povinen dle § 2e) zákona č. 32012001 Sb., o finančrrí kontrole, spolupůsobit při

výkonu fi nanční kontroly.

6. Posky.tovatel je povirien umožnit všem subjektůrn oprávněným k výkonu kontroly projektu, z

jehož prostředků je služba hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a

to po dobu danou právními předpisy Čn tle.licn archivaci (zákon č.56311991 Sb., o účetnictví, a

zákon ě.23512004 Sb., o dani zpřidané hodnoý) nejméně však do roku 2025.

ry.
Čas, místo a způsob plnění

1. Služby dle této smlouvy budou poskytovatelem realizovány v termínech, způsobu a na místech

uvedených v souladu s přílohou č. l této smlouvy. Veškerá časová i obsahová zména oproti

navrženému itineráři akce může být provedena po vzájemné domluvě a se souh|asem objednatele

písemně.

2. O řádném provedení služeb bude mezi smluvními stranami sepsán protokol.

3. Dodavatel se zavazuje poskytrrout ubytování, dopravu a stravování přesně pod|e specifikace

v nabídce, zmény nejsou možlé bez domluvy a soulrlasu se zadavatelem.
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4. Objednatel není povinen uhradit smluvní cenu za služby, pokud nejsou provedeny řádně v souladu
s touto smlouvou.

V.
Cena plnění, platební podmínky

1. Celková a nejvýše přípustná cena služeb v rozsahu a vkvalitě dle této smlouvy byla stanovena
dohodou ÚČastníků smlouvy dle zákona č. 52611990 Sb,, o cenách, v platném zněni na

Cena celkem v Kč (bez DPII) 223 000,- Kč

Cena celkem v Kč (vč. DPID 269 900.-Kč

2. Dnem uskuteČnění zdanitelného plněni ve smyslLr zákona č, 23512004 Sb., o dani
z Přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je den ukončení proveclení služeb, tedy den
podepsání protokolu dle článku IV. této smlouvy.
Cenu uhradí objednatel na záVladě faktury vystavené poskytovatelern po řádném
a vČasném provedení služeb v uvedených v čl. IV. této smlour.y a to bezlrotovostním

Převodem na ÚČet poskýovatele. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30
dnů ode dnejejího prokazatelného doručení ob.iednateli,

Faktura - daňový doklad musí vedle náležitostí stanovených právními předpisy obsahovat odkaz na
tuto smlouvu s dodatkem, že služby jsou pořízeny v rámci projektu OPVK ,,Zahraniční vzdělávací
PobYťy pro Žáky a pedagogy" reg.č. CZ,1 .01l1. l .00/56. 12l 4 spolufinancovaného z prostředků ESF
a České republiky. Prodávající se zavazuje uchovávat všechny relevantní doklady do roku 2025,
Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje
PoŽadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury,
Přestává běžet Původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou
lhůtou splatnosti.

vI.
Sankce

i. VPříPadě Prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené poskytovatelem vsouladu
s Článkem V, této smlouvy je poskytovatel oprávněn požadovat na objednateli úrok z prodlení ve
výši 0,05% znezaplacené ceny, aío zakažďý i započaý den prodlení.
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Zaplacením úroku z prodlení ani smluvní pokuý není omezena výše nároku na náhradu škody.

V případě neuskutečnění jazykově poznávacího pobytu v rozsahu popsanérn ve smlouvě ze strany
dodavatele, uhradí dodavatel prokazatelné náklady, které vznikly objednateli z důvodů nekonání
akce.

vII.
Trvání smlouvy

Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran,

Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud poskýovatel neposkytne služby v termínu
sjedrraném v článku IV. této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Odstoupení nabývá
účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé

smluvní straně.

Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s p|něním účelu této

smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem

následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno posky.tovateli,

VTT.

závérečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2, Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců

oprávněných k podpisu smlouvy.

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou srnluvních stran.

Právní vztahy touto smlouvou neošetřené se řídí občanským zákoníkern.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, znichžkaždá strana obdrží jeden stejnopis
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6. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k
Právním ÚkonŮm, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážné, že ji neuzavirají v íisni za
nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s.je.jím obsahem.
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Za poskytovatele:

V Brně dne 30.9.2015

Za objednatele:

V Brně dne30.9.2015

,fu 4'/'t{ Fl/aFrr ,/ÁA
jménoo$K'l rm EL

?.o.,lÓl 02774682

příloha č. 1: Návrh itineráře

Mgr. Petr Urbánek, ředitel školy

1-{I-ADNí SK0I,A, I

Bno, i,abska 27 l
,,jl.rJvkOya cl3rnrzace l' ,,,i !t
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Zabraniční jazykově-vzděl ávací pobyt pro
žáky - Rakousko, F{ěmecko

Termín l_rjezdu: 5. - 9. října20l5

}í.:Lsto koní n í: Rakousko, Německo

Doprava: Autobus s klimatizací, polohovatelnými sedadli, DVD. Autobusem zBmaod ZŠ Labská
azpět" autobus je k dispoáci pro celou dobu pobytrr

Počet žáků:20

Počet doprovodných osob:

UbY,továnÍ: 3* penz,ion Hubergut, Schiittstrasse 6,5550 Radstadt, Rakousko, www.hubergut.at

Stravováni:4kratplnápenze -2tepÁ jídla denně. Pitný rcžimběhem celé dobypobyťu.

Výuka: 9 vyučovacíoh hodin s rodilým mluvčím, výuka proběhne na VS der Franziskanerinnen
Salzburg

PojiŠtěnÍ: Komplexnípojištěnr v ceně zájezdu(zakonné pojištění proti úpadku C§ cestovní
pojiŠtění,které zahnruje léčebné vllohr llrazovépojištění, pojištění odpovědnosť za
škodu a pojištění zav azadel

Seznámení s reáliemi oblasti: Prohlídka Salzbuíku včetrě návštěvy pevnosti a jaďylanovkou
Návštěva Keh]steinhaus (Orlí hnízdo) v Berchtesgadenr:" problídka
muzeanacismu.

Yýj"ra lanovkou na Dachstein (návštěva vyblídky, ledovec)
Udolí Untertall, největší Stlrskí vodopád
prohlídka solních dolů
Pruvodce běhen celého pobyťu

Program:
1. den odjezd autobusem z Brna ráno směr Salzburg, odpoledne 2 hodiny výuky němčiny. poté

přejezd na ubytování, večeře
2. den snídaně, odjezd do Salzburgu, zde 3 hodiny výuky němčiny,oběd, přejezd do Berchtesgadenu

- orlí hnízdo, kónigsee, muzeum nacismu, návrat na ubytování, večeře
3. den snídaně, poznávací program v oblastí Schladmingu, lanovka na ledovec Dachstein _ zde

pohyb po ledovci na vyhlídku a zpět, oběd, turistika v oblasti Untertal, středisko zimních
spofiů Schladming, návrat na večeři

4.den snídaně, odjezd do Salzburgu, 4 hodiny výuky němčiny, oběd, prohlídka města, výjezd
lanovkou na pevnost a prohlídka, návrat na večeři

S.den snídaně, odjezd do Hallstattu, prohlídka městečka u jezera a návštěva solných dolů, oběd,
návrat do Brna


