
Smlouva o zajištění pobytu  
 
Dodavatel: 
Parallela Home & Cafe s.r.o. 
IČ: 049 90 013 
DIČ: CZ04990013 
sídlem U Habrovky 247/11, Krč, 140 00 Praha 4 
zastoupen Lukášem Valečkem, jednatelem 
 
a 
 
Odběratel: 
Základní škola Sezemice, okres Pardubice 
IČ: 60156953 
Sídlem: Jiráskova 664, 533 04 Sezemice 
Zastoupen Mgr: Jiřím Březinou 
 
 
(společně dále také jako „smluvní strany“) 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o zajištění pobytu (dále jen 
„smlouva“): 
 
I. 
Předmět smlouvy 
1. Předmětem smlouvy je zajištění pobytu odběratele na Smíchovské boudě, Pec pod 
Sněžkou 29, PSČ 542 21, který zahrnuje ubytování a stravování po dobu pobytu (dále jen 
„pobyt“). 
 
II. 
Podmínky smlouvy 
1. Místo pobytu: Smíchovská bouda, Pec pod Sněžkou 29, PSČ 542 21 (dále také jako 
„objekt“). 
2. Termín konání pobytu: 3.1.- 8.1.2023 
3. Počet účastníků: 32 žáků + 5 členů pedagogického doprovodu 
4. Dopravu na místo pobytu, není-li jiného ujednání, si zajišťuje a hradí sám odběratel. Po 
předchozí domluvě s dodavatelem lze na náklady odběratele zajistit objednání dopravy na 
místo pobytu. 
5. Předpokládaný příjezd odběratele: 3.1.2023 v 10h  
 
III. 
Stravování 
1. Dodavatel zajistí pro účastníky po dobu pobytu stravování 5x denně, které se skládá ze 
snídaně (svačina), obědu (polévka + hlavní chod) a večeře (hlavní chod) a zajistí pro 
účastníky celodenní pitný režim. 
2. Pobyt začíná obědem dne 3.1.2023 a končí snídaní dne 8.1.2023 .  
3. V případě, že odběratel požaduje ze zdravotních důvodů pro některého z účastníků 
zvláštní stravu (diety – cukrovka, bezlepek, apod.), musí tento požadavek předem projednat 
s dodavatelem před příjezdem. Alergeny jsou uvedeny vždy vedle jídelníčku na nástěnce 
v hale. 
 
IV. 
Cenové podmínky 
1. Cena pobytu je stanovena na 730,- Kč /os./den +10 % DPH. Celková cena účastníka 
kurzu je 4015,- Kč s DPH. Tj.: 3650,- Kč bez DPH a DPH je 365,- Kč. 



V. 
Způsob a termín platby 
1. Dodavatel vystaví na základě smlouvy zálohovou fakturu ve výši 60 000,- Kč bez DPH. 
Odběratel se zavazuje uhradit dodavateli zálohu na účet č. 274331229/0300. Splatnost je 14 
dní od jejího vystavení. Po připsání zálohy na účet vystaví dodavatel daňový doklad o přijaté 
záloze. Přijatá záloha se započítává na celkovou cenu za pobyt. 
2. Doplatek ceny za pobyt odběratel hradí dodavateli podle skutečného počtu ubytovaných 
po skončení pobytu na základě dodavatelem vystavené faktury, a to hotově na místě nebo 
převodem na účet dodavatele do 14 dní od skončení pobytu. Místí poplatky za pedagogický 
dohled dané vyhláškou obce vybírá dodavatel za obec a uvede tyto na samostatné faktuře 
spolu s platbou za pedagogy. 
 
VI. 
Ostatní ujednání 
1. Odběratel dbá při příjezdu na bezinfekčnost účastníků pobytu, aby nedocházelo ke 
zbytečným předčasným odjezdům z důvodu nakažení ostatních účastníků pobytu. Dodavatel 
ručí za dodržování hygienických předpisů pro pobyt v ubytovacím zařízení (příprava stravy, 
úklid apod.). 
2. Odběratel ručí za dodržování ubytovacího řádu daného objektu všemi účastníky pobytu. 
3. Dodavatel poskytne v případě potřeby nezbytnou součinnost při zajištění lékařské pomoci. 
4. V den příjezdu seznámí dodavatel odběratele a účastníky pobytu s provozním řádem 
objektu. 
5. V den příjezdu bude objekt připraven k předání odběrateli ve 13:00 h. V den odjezdu 
předá odběratel dodavateli objekt v 9:30 h. 
6. Dodavatel služeb poskytne služby v souladu s obecně platnými právními a technickými 
předpisy (především zákon č. 258/2000 Sb., v platném znění, vyhláška č. 106/2001 Sb., 
v platném znění, vyhláška č. 410/2005 Sb., vyhláška č. 137/2004 Sb. a pod.)  
7. Dodavatel plně odpovídá za poskytnuté služby. 
8. Dodavatel odpovídá za kvalifikační i zdravotní způsobilost svých zaměstnanců k smluvně 
poskytovaným službám. 
 
VII. 
Storno podmínky 
1. V případě stornování pobytu ze strany odběratele po uhrazení zálohy dle čl. V odst. 1 
smlouvy je tato záloha nevratná. 
2. V případě stornování pobytu ze strany dodavatele po uhrazení zálohy dodavatel vrátí 
zálohu odběrateli do 14 ti dnů od zrušení pobytu. 
  
VIII. 
Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran. Smluvní 
strany se seznámily s obsahem této smlouvy a souhlasí s ním. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 
2. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost v okamžiku podpisu oběma smluvními 
stranami a končí zaplacením doplatku pobytu dodavateli v souladu s čl. V odst. 2 smlouvy.  
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž má každý platnost originálu. 
Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 
 
 
Za dodavatele:       Za odběratele: 
 
V ………………………………..                             V …………………………………… 
 
………………………………………..                …………………………………………….. 
Lukáš Valeček, jednatel                     Mgr. Jiří Březina, ředitel školy 


