
Smlouva o přechodném ubytováni

Ubytovaný

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková
organizace

Merhautova 590/15, 613 00 Brno

IČO: 006 38 005

dále jen ubytovaný

a

Ubytovatel

RS Hálův mlýn s.r.o.

Lažánky 42, 664 71, IČO: 29 283 604

bankovní spojení:

zastoupená jednatelem Martinem Řehoříkem

dále jen ubytovatel

uzaviraji podle § 2326 a násl. občanského zákoníku smlouvu o přechodném ubytováni a souvisejÍcÍch
službách

1. Ubytovatel zajistí ubytováni a stravování v objektu Hálův Mlýn, v terminu od 2.9. - 4.9.2019.

2. Náklady na ubytováni a stravování (plná penze + pitný režim) budou účtovány podle skutečného
počtu žáků a pedagogického doprovodu, nahlášeného po příjezdu. předpokládaný počet účastníků je
100 dětí + 10 dospělých. Ubytovaný se zavazuje obsadit min. 88 lůžek (80% rezervovaných lůžek), za
každé další neobsazené lůžko může ubytovatel naúčtovat poměrnou část z ceny pobytu ve výši 50%,
viz. platební a ubytovací podmínky na stránkách http://www.ha|uvm|yn.cz/p|atebni-a-ubytovaci-
podminky/.

V případě zkrácení pobytu ubytované osoby oproti výše sjednané době (např. z důvodu úrazu,
nemoci, předčasného odjezdu apod.) vráti ubytovatel ubytovanému 40% z ceny za každou
zkrácenou noc pobytu (za každou takovou osobu), s výjimkou situace, kdy zkráceni pobytu zavinil
ubytovatel, v takovém případě vrátí ubytovatel ubytovanému plnou cenu za noci, kdy byl pobyt
zkrácen. Cena pro školy v přírodě je neodlučitelně za ubytování se stravováním (tj. pro děti = 1 noc,
snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, pitný režim). Nesnězené porce se ve výsledném stanovení
konečné částky za pobyt neodečítaji. Porce navíc se připočtou k ceně za pobyt podle aktuální ceníku
restaurace.



3. Ubytovatel prohlašuje, že uvedený objekt splňuje hygienické podmínky ubytovacího a stravovacího
zařIzenI, dále splňuje nároky bezpečnosti práce a protipožární ochrany.

Ubytovaný bude ubytován ve ve zděných budovách a chatkách. Ubytovaný bude mít k dispozici
společenskou místnost v 1. patře Vaverkova mlýna.

4. Stravování účastníků Školy v přírodě zajistí ubytovatel po domluvě s ubytovaným v souladu se
zvláštními nároky na výživu děti (svačiny, dostatek ovoce, zeleniny, mléčných výrobků, pitný režim
apod.).

5. Cena za žáka druhého stupně ZŠ a SŠ bude 430,- Kč/noc.

Cena za dospělého bude 560,- KČ/noc.

Ubytovatel poskytuje tímto ubytovaném u slevu v podobě bezplatného ubytování a stravováni (tj.
slevu ve výši 10096 ceny na ubytovanou osobu a noc), pro jednu ubytovanou osobu z řad
pedagogického doprovodu na každé 10. p|atÍcÍ dítě. Cena pro další osoby se řídI ceníkem vyvěšeným
na internetových stránkách http://ha|uvm|Yn.cz/cenik-ubYtova ni/.

Cena pro děti zahrnuje 5x denně stravu + pitný režim, cena pro dospělého zahrnuje 3x denně stravu +
pitný režim.

Předpokládaná cena za oběd navíc je 80,-/ditě MŠ a 1.stupně ZŠ, 9O,-/ditě 2. stupně a SŠ a 100,-
dospělého.

Bezlepková dieta je za příplatek 50,- Kč/noc.

Ubytovaný je povinen nahlásit diety svých účastníků nejpozději v den pobytu a to bud' kuchaři nebo
provozní restaurace nebo ubytovateli.

Při ztrátě nebo poškozeni klíče od pokoje se ubytovaný zavazuje zaplatit ubytovateli 500,- KČ/ klič
jako vzniklou Škodu. Tato skutečnost musí být patrná při předáváni klíčů zpět ubytovateli na konci
pobytu.

6. Úhrada pobytu bude provedena následovně:

l) na základě vystavené faktury po akci.

2) ubytovaný se s ubytovatelem dohodli na zaplacení zálohy ve výši 40.000,- KČ v termínu do
30.6.2019.

Zrušeni pobytu ze strany ubytovaného je možné za následujIcIch podmínek:

Pokud host zruší pobyt nebo jeho část (zkráceni pobytu), má provozovatel nárok na smluvní pokutu -
storno poplatek ve výši:

a) zrušeni rezervace nebo její části min. 31 dnů před příjezdem - poplatek O % ze zaplacené zálohy,
vracise zpět celá částka zálohy

b) zrušení rezervace nebo její části 30 - 14 dnů před příjezdem - poplatek 25 % ze zaplacené zálohy,
vracíse 75 % zálohy zpět



C) zrušeni rezervace nebo její části 13 - 7 dnů před příjezdem - poplatek 50 % ze zaplacené zálohy,
vracíse 50 % zálohy zpět

d) zrušeni rezervace nebo její části 6 - O dny před příjezdem - poplatek 100 % ze zaplacené zálohy.

Záloha se vrací do 14 dnů od potvrzení zrušeni rezervace zpět na bankovní účet p|atÍcÍho.

ZruŠení rezervace musí být učiněno pouze pÍsemnou formou (e-mailem), host obdrží písemné
potvrzeni o zrušení rezervace a informaci o storno poplatku a vráceni zálohy.

7. Podpisem této smlouvy (zaslané elektronickou cestou ubytovanému a dále zpět ubytovateli) a
připsáním zálohy na účet ubytovatele se ubytovatel i ubytovaný zavazují k plněni výše uvedených
závazků.

Ubytovatel podpisem smlouvy úděluje podle NařizenI o ochraně osobních údajů (eu) 2016/679
(GDPR)a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souhlas objednateli, jako správci údajů,
se zpracováním jeho osobních a dalších Udaju ve smlouvě uvedených pro účely naplněných práv a
povinnosti vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy a to po celou dobu její platnosti a dobu stanovenou pro
archivaci.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platnosti originálu, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom vyhotoveni.
Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uvěřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo
účtu fyzické osoby, bydliště l sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že smlouva bude
uveřejněna bez těchto Udaju. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez
podpisů.
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím
obsahem souhlasí a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Brně dne 19.3.2019

podpis ubytovatele


