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uzavřená mezi

Ekocentrum PALETA, z.s.

Štolbova 2874

530 02 Pardubice

IČO: 64244873

č.ú.: 110901117/0300

zastupuje ředitel  Mgr. Miroslav Míkovec

dále jen dodavatel

a

IČ:

I. Předmět smlouvy

II. Práva a povinnosti dodavatele

; ; ; ;

; ; 45 a více

; ; ; ;

; ;35-39 dětí 1 983 Kč 40-44 dětí 1 883 Kč

Při min. počtu 20 dětí má 1 člen doprovodu, při počtu 25 dětí 2 členové doprovodu, při počtu 35 dětí 

15-19 dětí 2 287 Kč 20-24 dětí 2 135 Kč 25-29 dětí 2 035 Kč

2.  Dodavatel zajistí všem účastníkům stravování, ubytování a program za 2967 Kč na osobu. Tato cena 

platí pouze pro počet dětí uvedených výše. Při změně počtu dětí je cena: 

Smlouva o pobytu č.

ZŠ Pardubice - Svítkov, Školní 748

Školní 748

530 06 Pardubice

48161144

12 19

Ing. Monika Dobruskázastupuje:

dále jen odběratel

1.  Dodavatel se zavazuje vyhradit pro objednavatele v pokojích a místnostech PSEV ubytování se 

sociálním zázemím a společnými prostory. Dodavatel místnosti pro ubytování odevzdá objednateli dne 

08.04.2019 ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistí ubytovaným nerušený výkon jejich práv, 

spojený s ubytováním.

V době od 08.04.2019 do 12.04.2019 proběhne v pobytovém středisku ekologické výchovy Pardubického 

kraje v Oucmanicích č.p. 36 (dále jen PSEV) kurz environmentálního vzdělávání  pro 28 žáků za účasti 

pedagogického dozoru v počtu 2 dospělých. Stravování začne dne 08.04.2019 obědem a skončí dne 

12.04.2019 obědem.

30-34 dětí

3 015 Kč 2 915 Kč30-34 dětí

35-39 dětí 2 615 Kč

45 a více 1 735 Kč

25-29 dětí15-19 dětí 20-24 dětí3 167 Kč 2 967 Kč

2 763 Kč
Cena se počítá ze skutečného počtu ubytovaných v daný den bez ohledu na případné odjezdy z jakéhokoliv 

důvodu.

3.  Dodavatel zajistí pedagogickému dozoru stravování a ubytování za 2087 Kč na osobu.Tato cena platí 

pouze pro počet dětí uvedených výše. Při změně počtu dětí je cena:

2 863 Kč 40-44  dětí

2 087 Kč
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a)  

b) 

c) 

d) 

5. Dodavatel vyhotoví pro odběratele podle této smlouvy příslušné vyúčtování.

6. Dodavatel prohlašuje, že PSEV splňuje hygienické podmínky.

III. Práva a povinnosti odběratele a ubytovaných

4. Odběratel může snížit po uzavření této smlouvy počet účastníků

a) bez náhrady, pokud toto snížení bude oznámeno nejpozději 7 dní před nástupem na akci,

b)

c)

d)

e)

5. Odběratel může zvýšit po uzavření této smlouvy počet účastníků, pokud to dovolí provozní podmínky PSEV.

ve výši 0 % v případě odstoupení od smlouvy podle článku IV. Bod 1. písm. c).  Náklady na odvoz 

účastníků z akce hradí odběratel.

s úhradou 100 % z denních nákladů, dohodnutých v této smlouvě, na každého účastníka za každý 

nenastoupený den, pokud toto snížení překročí 10 % z původně sjednaného nebo dle písm. a) 

sníženého počtu účastníků a nebude oznámeno před nástupem na akci.

bez náhrady, pokud toto snížení nepřevýší 10 % z původně sjednaného nebo dle písm. a) sníženého 

počtu účastníků. Pokud však toto oznámí později než 24 hodin před nástupem na akci, uhradí 

odběratel plný počet jídel objednaných na první den,

Odběratel může zvýšit po uzavření této smlouvy počet účastníků, pokud to dovolí provozní podmínky 

PSEV.

s úhradou 20 % z denních nákladů, dohodnutých v této smlouvě, na každého účastníka za každý 

nenastoupený den, pokud toto snížení překročí 10 % z původně sjednaného nebo dle písm. a) 

sníženého počtu účastníků a bude oznámeno nejpozději 7 dní před nástupem na akci,
s úhradou 50 % z denních nákladů, dohodnutých v této smlouvě, na každého účastníka za každý 

nenastoupený den, pokud toto snížení překročí 10 % z původně sjednaného nebo dle písm. a) 

sníženého počtu účastníků a bude oznámeno ve lhůtě kratší než 7 dní před nástupem na akci,

4. Dodavatel vrací odběrateli částku z denních nákladů, dohodnutých v této smlouvě, na každého 

účastníka za každý nenastoupený den.
ve výši 100 % v případě předčasného odjezdu nebo pozdního příjezdu účastníka z důvodu 

onemocnění,

3 členové doprovodu ubytování, při počtu 45 dětí 4 členové doprovodu stravu a program zdarma. 

Ostatní členové doprovodu mají program zdarma, za stravu a ubytování platí stejnou cenu jako ostatní účastníci pobytu.

2. Odběratel je povinen před nástupem na akci seznámit účastníky, popř. jejich rodiče s dohodnutým 

programem pobytu a jeho časovým rozvrhem. Odběratel dle svého uvážení seznámí rodiče účastníků s 

touto smlouvou.

3. Odběratelem určený vedoucí pobytu odpovídá za veškerý inventář PSEV, který bude k dispozici 

účastníkům, a za případné škody způsobené účastníky na zařízení PSEV. Škodu nahradí odběratel na 

místě nebo nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.

ve výši 100 % v případě předčasného odjezdu nebo pozdního příjezdu účastníka z jiného důvodu, pokud tato 

skutečnost byla ohlášena dodavateli nejméně 7 dní před nástupem na akci,                                

ve výši 50 % v případě předčasného odjezdu nebo pozdního příjezdu účastníka z jiného důvodu 

pokud tato skutečnost nebyla ohlášena dodavateli nejméně 7 dní před nástupem,

1. Po dobu pobytu za kázeň a bezpečnost žáků odpovídá pedagogický doprovod. Odběratel určí na dobu 

pobytu vedoucího pobytu, který zodpovídá za dodržování ubytovacího a provozního řádu všemi 

účastníky pobyt a za respektování pokynů zaměstnanců PSEV.
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IV. Odstoupení od smlouvy

1. Dodavatel může odstoupit od této smlouvy bez náhrady 

a) pokud to písemně oznámí nejpozději 42. den před sjednaným dnem nástupu na akci

b)

c)

d) klesne-li počet účastníků před nástupem na akci nebo v průběhu akce pod 15.

2. Odběratel může odstoupit od této smlouvy bez náhrady  

a) pokud to písemně oznámí nejpozději 42. den před sjednaným dnem nástupu na akci,

b)

a)

b)

c)

d)

V. Program

VI. Společná a závěrečná ustanovení

2. Adresa pro zasílání písemných materiálů:

2. Odběratel může nejpozději 3 týdny před zahájením pobytu požádat dodavatele o vzájemnou 

konzultaci, kde si obě strany upřesnění průběh pobytu, výchovného programu pro děti a jeho úpravy, 

popřípadě další důležité okolnosti pobytu.

100 % z denních nákladů, dohodnutých v této smlouvě, na každého účastníka za každý 

nenastoupený den, pokud to písemně neoznámí nebo oznámí později než v den  sjednaný jako 

nástup na akci.

50 % z denních nákladů, dohodnutých v této smlouvě, na každého účastníka za každý nenastoupený 

1.  Komunikaci s dodavatelem bude za odběratele udržovat pan(í) Mgr. Kateřina Tichá, 466 303 273, 

ticha@zssvitkov.cz.

před uplynutím dohodnuté doby, jestliže ubytovaní v PSEV opakovaně hrubě porušují dobré mravy 

nebo jinak své povinnosti vyplývající z této smlouvy,

1.  Pro účastníky akce bude připraven ekologicko-výchovný program Polem nepolem.

den, pokud to písemně oznámí ve lhůtě kratší než 7 dní  před sjednaným nástupem na akci,

10 % z denních nákladů, dohodnutých v této smlouvě, na každého účastníka za každý nenastoupený 

den, pokud to písemně oznámí 41 – 28 dní před sjednaným nástupem na akci,

Odběratel může zvýšit po uzavření této smlouvy počet účastníků, pokud to dovolí provozní podmínky 

PSEV.

20 % z denních nákladů, dohodnutých v této smlouvě, na každého účastníka za každý nenastoupený 

den, pokud to písemně oznámí 27 – 7 dní před sjednaným nástupem na akci,

6. Odběratel se zavazuje ve sjednané době řádně odebrat poskytnuté služby a zaplatit za ně sjednanou 

cenu, způsobem dohodnutým v této smlouvě a v termínu dohodnutém v této smlouvě. V případě 

prodlení zaplacení sjednané ceny se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 

započatý den prodlení do zaplacení.

z důvodu vyšší moci, zejména vyhlášení karantény v kolektivu účastníků znemožňující výjezd a 

potvrzené příslušnými orgány (např. orgány hygienické služby).

z důvodu vyhlášení karantény v kolektivu účastníků, znemožňující výjezd, potvrzené orgány 

příslušné hygienické služby

3. Pro případ, že kterákoliv strana zruší pobyt a akce se neuskuteční, z jiných důvodů, než uvedených v 

článku III. bod 1. a 2., se sjednává storno poplatek
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……………………………………………………………….. …………………………………………………………………

ZŠ Pardubice - Svítkov, Školní 748, 530 06 Pardubice

2. Elektronická adresa (email) pro zasílání faktury:

ticha@zssvitkov.cz

Mgr. Miroslav Míkovec

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. Smlouvu lze 

měnit či doplňovat jen písemnými dodatky. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem.

6. Dodavatel si vyhrazuje právo navýšit cenu za stravování a pobyt v případě výrazného zdražení cen 

potravin a energií. Navýšení oznámí odběrateli nejpozději 60 dní před pobytovou akcí.

 5. Odběratel se považuje za pořádající osobu zotavovací akce podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel 

prohlašuje, že stravování (zajištěna snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře), dodávka pitné 

(zajištěn celodenní pitný režim, voda  z vodovodu pro veřejnou potřebu) a členění prostor PSEV splňují 

požadavky § 8 výše uvedeného zákona. Před akcí je možné se předem domluvit na složení jídelníčku. Na 

akci je je možná konzultace se zdravotníkem.                                     

                                     

4. Dodavatel je plátcem DPH. Odběratel hradí dopravu účastníků na akci a zpět, jakož i dopravu a vstupné 

v průběhu exkurzí, které jsou součástí programu.

3. Odběratel uhradí poskytnuté služby na základě faktury po akci do 30 dnů od doručení faktury.

Ing. Monika Dobruská

V Oucmanicích dne 19.2.2019
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