
 

SMLOUVA o poskytnutí ubytovacích, stravovacích a dalších služeb 

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

 

Základní škola Sezemice, okres Pardubice 

Jiráskova 664 

533 04 Sezemice 

IČO: 60156953 

Bankovní spojení: 1201094319/0800 

 

Zastoupený: Mgr. Jiří Březinou 

dále jen objednatel 

 

2. Dodavatel 

 

Lyžařská bouda 

Liščí hora 189 

543 44 Černý Důl 

Tel.: +420 774 304 091 

E-mail: karel.pec@seznam.cz 

Číslo účtu : 58197811 / 5500 

www.lyzarskabouda.com 

 

 

Zastoupená: Karlem Vítem 

 

dále jen dodavatel 

 

II. Předmět smlouvy 

1. Objednatel objednává a dodavatel přejímá závazek poskytnutí ubytovacích, 

stravovacích a dalších služeb. 

2. Místo pobytu: Lyžařská bouda, Liščí hora 189, Černý Důl 

3. Doba pobytu: 12.9. – 16.9. 2022, Počet dní: 4. 

4. Předběžný počet účastníků: 57 platících žáků + 5 pedagogů zdarma 

5. Ubytování je zajištěno ve 2- 5 lůžkových pokojích se sociálním zařízením na pokoji.  

6. Poskytovaná strava: plná penze - snídaně, oběd, večeře, pitný režim 

7. První jídlo v den příjezdu: večeře. Poslední jídlo v den odjezdu: oběd 
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III. Cena 

1. Za poskytnutí služeb se sjednává pevná cena na osobu a den ve výši 600,- Kč včetně 

DPH. 

2. Celková cena vychází ze skutečného počtu osob a počtu dní pobytu (4). 

3. V ceně pobytu není obsaženo pojištění účastníků pobytu. 

 

IV. Platba 

1. Úhrada pobytu bude provedena bezhotovostním způsobem na účet dodavatele. 

2. V den ukončení pobytu se provede závěrečné vyúčtování podle skutečného stavu, na 

jehož základě bude vystavena konečná faktura se splatností 7 dnů.  

 

V. Práva  a povinnosti smluvních stran: 

1. Dodavatel je povinen: 

a) Poskytnout objednateli ubytovací a stravovací služby v zařízení uvedeném v části 

II. této smlouvy a umožnit užívání společných a dalších prostor a zařízení. 

b) Odevzdat objednateli prostory vyhrazené k ubytování, stravování a další prostory 

ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit nerušený výkon jeho práv a 

povinností spojených s pobytem. 

c) Zabezpečit teplo a řádný úklid všech poskytnutých prostor v rámci platných 

hygienických norem a předpisů. 

d) Poskytnout objednateli stravování v množství a kvalitě stanovené platnými 

hygienickými a stravovacími limity a předpisy. Stravování účastníků školy zajistit 

v souladu se zvláštními nároky na výživu dětí (dostatek ovoce, zeleniny, mléčných 

výrobků, pitný režim). 

e) O odpovědnosti za věci vnesené do prostor dodavatele platí ustanovení § 433 a 

436 občanského zákoníku. 

f) Dodavatel umožní pověřeným pracovníkům objednatele možnost kontroly zařízení 

objektu, které souvisejí s poskytovanými službami, zejména s přípravou a výdejem 

stravy. 

g) Dodavatel odpovídá za poskytnuté služby v souladu s obecně platnými právními a 

technickými předpisy (především zákon 258/2000 Sb., v platném znění, vyhláška 

č. 106/2001 Sb., v platném znění, vyhláška č. 410/2005 Sb., vyhláška č. 137/2004 

Sb. apod.) 

h) Dodavatel odpovídá za kvalifikační i zdravotní způsobilost svých zaměstnanců k 

smluvně poskytovaným službám.  

 

2. Objednatel je povinen: 

a) Dodržovat platný vnitřní řád zařízení. 

b) Zaplatit za poskytnuté služby cenu ve výši a lhůtách stanovených v této smlouvě. 

c) Užívat prostory mu poskytnuté řádně a pečlivě. 

d) Po ukončení pobytu předat užívané prostory a věci ve stavu, v jakém je převzal, 

s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.  



e) Uhradit ubytovateli veškerý materiál, zboží či služby, které mu budou na jeho 

žádost poskytnuty, pokud jejich poskytnutí není podle této smlouvy povinností 

ubytovatele. 

3. Objednatel má právo: 

a) Na poskytnutí ubytování a stravování po dobu dohodnutou v této smlouvě. 

b) Užívat i společné prostory zařízení a používat dalších poskytovaných služeb. 

 

 

VI. Další ujednání 

1. Objednatel upřesní 2 dny před sjednaným nástupem počet osob. 

2. Případné změny a doplňky této smlouvy jsou platné pouze se souhlasem obou 

smluvních stran. 

3. Zdravotníka si na dobu pobytu zajišťuje objednatel.  

4. Vznikne-li objednateli škoda v souvislosti s předmětem smlouvy, je ubytovatel povinen 

tuto škodu uhradit v plném rozsahu. 

 

 

VII. Stornopodmínky  

1. Pokud dojde v průběhu pobytu ze závažných důvodů (např. onemocnění) ke změnám 

v počtech účastníků, je nutné je okamžitě nahlásit. Částka za ubytování a stravné bude 

vrácena v plné výši od druhého dne, kdy ke změně došlo. Vrácení platby bude 

provedeno v závěrečném vyúčtování při ukončení pobytu. 

2. V případě výskytu epidemie / karantény a zdravotních prázdnin potvrzených 

hygienikem, jejichž vyhlášení by zasahovalo do sjednaného termínu pobytu, nemoci a 

v případě živelných katastrof se obě strany ihned informují telefonicky a následně 

písemnou formou. V tomto případě se storno poplatky neplatí. 

3. Dodavatel může vypovědět smlouvu jen ze závažných technických důvodů, v jejichž 

důsledku by došlo k porušení hygienických požadavků na provoz zařízení. 

 

VIII. Závěrečné ustanovení 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž jeden náleží dodavateli a jeden 

odběrateli. Smlouva nabývá účinnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami. 

 

 

V Černém Dole dne:  V Sezemicích dne:    

 

 

 

 _______________________ ________________________ 

 dodavatel  objednatel 

   

                                                                                                   


