
SMLOUVA O ZÁJEZDU
o zaji t ní jazykového kurzu v zahrani í

Tato smlouva je uzav ena podle ust.§ 2521 a násl zákona 89/2012

Objednatel:
Jméno ú astníka nebo název �rmy: Kraj Vyso ina
Adresa: i kova 57, 58733 Jihlava
Telefon: , Fax:
I : 70890749, DI : CZ70890749
Obstaratel:
INTACT – studium v zahrani í, s.r.o., Kotlá ská 914/21, 602 00 Brno
I : 26907178, DI : CZ26907178
íslo ú tu: 165522165/0600   Bankovní spojení:GE Money Bank a.s., Nám stí 84, 594 01 Velké Mezi í í   

IBAN: CZ22 0600 0000 0001 6552 2165

Obstaratel

I. SMLUVNÍ STRANY

II. P EDM T PLN NÍ Cena v K

Objednatel

38186,- K

III. V E PLATBY

Objednatel splatí celkem 38186,- K  na ú et 165522165/0600
Záloha 11456,-K  je splatná dne 23.4.2014.
Doplatek 26730,-K  je splatn  dne 10.6.2014.

IV. LH TA SPLATNOSTI

Dále Objednatel i Obstaratel potvrzují, e si p e etli podmínky smlouvy na druhé stran  a souhlasí s nimi,
co  stvrzují sv m podpisem

        0

Jazykov  kurz angli tiny ve kole Milner School of English, London – Wimbledon, Velká Británie
ú astník: Anna La tovi ková

kurz Standard 20, v termínu 11.8.-22.8.2014                            9610,- K
registra ní poplatek ú t. kolou       990,- K
ubytování, rodina, 1l kov  pokoj, sdílená koupelna, plná penze, v termínu 10.8.-23.8.2014            
12020,- K
ubyt. poplatek ú tovan  kolou      1680,- K
speciální sleva 4 % z ceny kurzu    -384,- K

záloha na letenku INTACT letenka: odlet Praha, dne 10.8.2014 v 12:55:00 hod., let EZY 5494, p ílet 
Lond n, Gatwick dne 10.8.2014 v 14:00:00 hod.,
zp t Lond n, Gatwick dne 23.8.2014 v 8:55:00 hod., let EZY 5493 p ílet dne 23.8.2014, v 11:50:00 hod.,
Praha Letenka je po vystavení nevratná (bude vyú tována po zakoupení letenky)                   8000,- K

odvoz organizovan  kolou z leti t  do rodiny a zp t na leti t                    5710,- K
poji t ní Uniqa od 10.8. – 23.8.2014, 14 dní á 40,- K      560,- K

1.       Úhrada za pln ní z této smlouvy bude realizována bezhotovostním p evodem na ú et 
poskytovatele/zhotovitele/dodavatele, kter  je správcem dan  (�nan ním ú adem) zve ejn n zp sobem umo ujícím
dálkov  p ístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona . 235/2004 Sb. o dani z p idané hodnoty, ve 
zn ní pozd j ích p edpis  (dále jen „zákon o DPH“).
 2.       Pokud se po dobu ú innosti této smlouvy poskytovatel/zhotovitel/dodavatel stane nespolehliv m plátcem ve 
smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, e kraj uhradí DPH za zdanitelné pln ní
p ímo p íslu nému správci dan . Krajem takto provedená úhrada je pova ována za uhrazení p íslu né ásti smluvní
ceny rovnající se v i DPH fakturované poskytovatelem/zhotovitelem/dodavatelem.
 3.       Souhlas s uzav ením této smlouvy ud lila Rada Kraje Vyso ina dne 9. 4. 2014 usnesením .     /12/2014/RK.

38186
Obstaratel zajistí objednateli tyto slu by:

dolezelova
Text napsaný psacím strojem
, k podpisu smlouvy pověřená: Ing. Jana Fialová, radní

dolezelova
Text napsaný psacím strojem
, jednající: Mgr. Sylva Klusáková

pospichalova
Textový rámeček
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SMLOUVA O ZÁJEZDU
o zaji t ní jazykového kurzu v zahrani í

Tato smlouva je uzav ena podle ust.§ 2521 a násl zákona 89/2012

Objednatel:
Jméno ú astníka nebo název �rmy: Kraj Vyso ina
Adresa: i kova 57, 58733 Jihlava
Telefon: , Fax:
I : 70890749, DI : CZ70890749
Obstaratel:
INTACT – studium v zahrani í, s.r.o., Kotlá ská 914/21, 602 00 Brno
I : 26907178, DI : CZ26907178
íslo ú tu: 165522165/0600   Bankovní spojení:GE Money Bank a.s., Nám stí 84, 594 01 Velké Mezi í í   

IBAN: CZ22 0600 0000 0001 6552 2165

Obstaratel

I. SMLUVNÍ STRANY

II. P EDM T PLN NÍ Cena v K

Objednatel

38186,- K

III. V E PLATBY

Objednatel splatí celkem 38186,- K  na ú et 165522165/0600
Záloha 11456,-K  je splatná dne 23.4.2014.
Doplatek 26730,-K  je splatn  dne 10.6.2014.

IV. LH TA SPLATNOSTI

Dále Objednatel i Obstaratel potvrzují, e si p e etli podmínky smlouvy na druhé stran  a souhlasí s nimi,
co  stvrzují sv m podpisem

        0

Jazykov  kurz angli tiny ve kole Milner School of English, London – Wimbledon, Velká Británie

ú astník: Radka Klinerová
kurz Standard 20, v termínu 11.8.-22.8.2014                            9610,- K
registra ní poplatek ú t. kolou       990,- K
ubytování, rodina, 1l kov  pokoj, sdílená koupelna, plná penze, v termínu 10.8.-23.8.2014
12020,- K
ubyt. poplatek ú tovan  kolou      1680,- K
speciální sleva 4 % z ceny kurzu    -384,- K
záloha na letenku INTACT letenka: odlet Praha, dne 10.8.2014 v 12:55:00 hod., let EZY 5494,
p ílet Lond n, Gatwick dne 10.8.2014 v 14:00:00 hod.,
zp t Lond n, Gatwick dne 23.8.2014 v 8:55:00 hod., let EZY 5493 p ílet dne 23.8.2014, v 
11:50:00 hod., Praha Letenka je po vystavení nevratná (bude vyú tována po zakoupení 
letenky)                   8000,- K
odvoz organizovan  kolou z leti t  do rodiny a zp t na leti t                    5710,- K
poji t ní Uniqa od 10.8. – 23.8.2014, 14 dní á 40,- K      560,- K
1.       Úhrada za pln ní z této smlouvy bude realizována bezhotovostním p evodem na ú et 
poskytovatele/zhotovitele/dodavatele, kter  je správcem dan  (�nan ním ú adem) zve ejn n zp sobem umo ujícím
dálkov  p ístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona . 235/2004 Sb. o dani z p idané hodnoty, ve 
zn ní pozd j ích p edpis  (dále jen „zákon o DPH“).
 2.       Pokud se po dobu ú innosti této smlouvy poskytovatel/zhotovitel/dodavatel stane nespolehliv m plátcem ve 
smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, e kraj uhradí DPH za zdanitelné pln ní
p ímo p íslu nému správci dan . Krajem takto provedená úhrada je pova ována za uhrazení p íslu né ásti smluvní
ceny rovnající se v i DPH fakturované poskytovatelem/zhotovitelem/dodavatelem.
 3.       Souhlas s uzav ením této smlouvy ud lila Rada Kraje Vyso ina dne 9. 4. 2014 usnesením . …………
/12/2014/RK.

38186
Obstaratel zajistí objednateli tyto slu by:

dolezelova
Text napsaný psacím strojem
,k podpisu smlouvy pověřená: Ing. Jana Fialová, radní

dolezelova
Text napsaný psacím strojem
, jednající: Mgr. Sylva Klusáková





SMLOUVA O ZÁJEZDU
o zaji t ní jazykového kurzu v zahrani í

Tato smlouva je uzav ena podle ust.§ 2521 a násl zákona 89/2012

Objednatel:
Jméno ú astníka nebo název �rmy: Kraj Vyso ina
Adresa: i kova 57, 58733 Jihlava
Telefon: , Fax:
I : 70890749, DI : CZ70890749
Obstaratel:
INTACT – studium v zahrani í, s.r.o., Kotlá ská 914/21, 602 00 Brno
I : 26907178, DI : CZ26907178
íslo ú tu: 165522165/0600   Bankovní spojení:GE Money Bank a.s., Nám stí 84, 594 01 Velké Mezi í í   

IBAN: CZ22 0600 0000 0001 6552 2165

Obstaratel

I. SMLUVNÍ STRANY

II. P EDM T PLN NÍ Cena v K

Objednatel

38186,- K

III. V E PLATBY

Objednatel splatí celkem 38186,- K  na ú et 165522165/0600
Záloha 11456,-K  je splatná dne 23.4.2014.
Doplatek 26730,-K  je splatn  dne 10.6.2014.

IV. LH TA SPLATNOSTI

Dále Objednatel i Obstaratel potvrzují, e si p e etli podmínky smlouvy na druhé stran  a souhlasí s nimi,
co  stvrzují sv m podpisem

        0

Jazykov  kurz angli tiny ve kole Milner School of English, London – Wimbledon, Velká Británie

ú astník: Jana Bártová
kurz Standard 20, v termínu 11.8.-22.8.2014                            9610,- K
registra ní poplatek ú t. kolou       990,- K
ubytování, rodina, 1l kov  pokoj, sdílená koupelna, plná penze, v termínu 10.8.-23.8.2014            
12020,- K
ubyt. poplatek ú tovan  kolou      1680,- K
speciální sleva 4 % z ceny kurzu    -384,- K

záloha na letenku INTACT letenka: odlet Praha, dne 10.8.2014 v 12:55:00 hod., let EZY 5494, p ílet 
Lond n, Gatwick dne 10.8.2014 v 14:00:00 hod.,
zp t Lond n, Gatwick dne 23.8.2014 v 8:55:00 hod., let EZY 5493 p ílet dne 23.8.2014, v 11:50:00 hod.,
Praha Letenka je po vystavení nevratná (bude vyú tována po zakoupení letenky)                   8000,- K
odvoz organizovan  kolou z leti t  do rodiny a zp t na leti t                    5710,- K
poji t ní Uniqa od 10.8. – 23.8.2014, 14 dní á 40,- K      560,- K

1.       Úhrada za pln ní z této smlouvy bude realizována bezhotovostním p evodem na ú et 
poskytovatele/zhotovitele/dodavatele, kter  je správcem dan  (�nan ním ú adem) zve ejn n zp sobem umo ujícím
dálkov  p ístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona . 235/2004 Sb. o dani z p idané hodnoty, ve 
zn ní pozd j ích p edpis  (dále jen „zákon o DPH“).
 2.       Pokud se po dobu ú innosti této smlouvy poskytovatel/zhotovitel/dodavatel stane nespolehliv m plátcem ve 
smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, e kraj uhradí DPH za zdanitelné pln ní
p ímo p íslu nému správci dan . Krajem takto provedená úhrada je pova ována za uhrazení p íslu né ásti smluvní
ceny rovnající se v i DPH fakturované poskytovatelem/zhotovitelem/dodavatelem.
 3.       Souhlas s uzav ením této smlouvy ud lila Rada Kraje Vyso ina dne 9. 4. 2014 usnesením . …………
/12/2014/RK.

38186
Obstaratel zajistí objednateli tyto slu by:

dolezelova
Text napsaný psacím strojem
, k podpisu smlouvy pověřená: Ing. Jana Fialová, radní

dolezelova
Text napsaný psacím strojem
, jednající: Mgr. Sylva Klusáková






