
Smlouva o spolupráci 
v souladu s občanským zákoníkem, v platném znění 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 

Spolek: 

Adresa:  

IČ:  

…............. 

(dále jen „smluvní strana 1„) 

a 

XXX 

narozena:  

DIČ:  

trvalé bydliště:  

(dále jen „smluvní strana 2„) 

 

smlouvu o spolupráci 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 
Předmětem smlouvy je spolupráce smluvních stran v rámci  zajištění provozu a programu v dětském 

klubu ……. 

 

Článek II. 

Vymezení některých pojmů  
Dětský klub Země je provozován Země ze-mě spolkem s cílem vzájemného setkávání rodin za účelem 

výměny zkušeností týkajících se zdravého rodičovství a výchovy dětí v souladu s přírodou a zajištění 

dětem pobytu v přírodním prostředí. 

 

Článek III.  

Časový harmonogram 
Jedná se dlouhodobý projekt realizovaný v průběhu celého školního roku vyjma letních prázdnin.  

Plánování spolupráce se smluvní stranou 2 zajišťuje koordinátor projektu. 

 

Článek IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran  

1. Smluvní strana 1 zajistí a poskytne: 

     - prostory dětského klubu Země dle domluvy s koordinátorem projektu 

2. Smluvní strana 2 zajistí a poskytne: 

- výtvarnou činnost a vedení dětí v dětském klubu Země 



 - vlastní pomůcky a materiály pro práci s dětmi 

 Výsledky spolupráce mají právo využívat obě smluvní strany.  

 

Článek V. 

Cena, platební a fakturační podmínky 
1. Smluvní strany se dohodly, že cena plnění je stanovena následně: …..... kč na hodinu + materiál  

 

2. Fakturace bude prováděna měsíčně k 10.dni měsíce následujícího 

 

Článek VI.  

1.Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou, která počíná dnem 

výpovědi. Platnost a účinnost této smlouvy je dána dnem podpisu smluvních stran.  

2.  Smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od 

smlouvy v případě závažného porušení povinností stanovených touto smlouvou, nebo z důvodů 

stanovených zákonem.  

Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o  odstoupení 

druhé smluvní straně. 

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze formou písemnou. 

4. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzájemnou dohodou.  

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každá strana obdrží jeden výtisk.  

6. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a 

na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.  

 

V Řevnicích dne 1 

 

Za Země ze-mě, spolek            průvodce 

 

 


