
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ POBYTU 
Č. 3-762019 

  
I. Smluvní strany 

Dodavatel: 
Dětský mlýn, z.s. 
Moravské Vlkovice č.p. 20, 742 45 Fulnek 
doručovací adresa: Stanislavského 11/6, 721 00 Ostrava-Svinov 
IČ: 227 13 140 
(zapsáno ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 10483) 
Zastoupený:  
Telefonní kontakt:  
e-mail:  
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., Ostrava 
Číslo účtu:  
Neplátce DPH. 
a 
Odběratel: 
Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace 
Plovdivská 8, 616 00 Brno 
IČO: 75156237  DIČ: CZ75156237 
Zastoupený:    Mgr. Tomáš Jedlička, ředitel 
Kontaktní osoba:  
E-mail:    
bankovní spojení:   
 
 

1. II. Předmět smlouvy 
 

1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje zajistit pro odběratele pobyt, stravu 
(snídaně,sv.,oběd,sv.,večeře), včetně pitného režimu. 

 
2. Místo plnění: Dětský mlýn, Moravské Vlkovice čp. 20, 742 45 Fulnek. 

 
3. Termín plnění: 3. - 7. 6. 2019 

 
4. Počet účastníků:  

Text Počet osob/dětí Počet nocí Jednotková 
cena/os/noc 

Cena celkem 

Děti do 10 let 47 4 330,00 62 040,00 

Děti 10-14let     

Děti nad 14 let + dospělí 6 4 370,00 8 880,00 

Povlečení (za pobyt do 3 dnů) 0 0 100,00  

Příplatek – topná sezona     

Sleva za každých 30 dětí 1 4 370,00 -1 480,00 

Celkem    69 440,00 

 
III. Cena za služby a platební podmínky 

 
1. Cena je stanovena jako balíček služeb (ubytování a stravování) a činí Kč 69 440,00.                 

Cena bude vyúčtována dle skutečného počtu a věku dětí. 
2.  Strava  bude  započata  obědem ve 12:00 hod dne 3. 6. 2019 a ukončena snídaní dne dne 7. 6. 

2019 . 
3.  Dohodnutá cena je platná po celou dobu plnění smlouvy. Jednotkové ceny jsou neměnné.  
4.  Odběratel na základě této smlouvy uhradí zálohu ve výši 30 % z ceny, tj. Kč 20 832,00 

nejpozději do 31. 3. 2019, variabilní symbol 3762019 na bankovní účet dodavatele. Vyúčtovací 
fakturu obdrží odběratel při ukončení pobytu, nejpozději do 7 dnů po uskutečnění pobytu. Splatnost 
faktury je 14 dnů. V případě neuhrazení zálohy může dodavatel odstoupit od smlouvy do 3 dnů od 
data splatnosti zálohy. 

 

 



IV. Stornovací podmínky 
1.   Smlouvu lze vypovědět pouze písemně na doručovací adresu dodavatele. Lhůta stanovená v odst.      
2 čl. IV této smlouvy se bude počítat ode dne doručení písemné výpovědi dodavateli. 
2.   Storno poplatky:  do 40 dnů před příjezdem      50% z ceny pobytu 

 do 30 dnů před příjezdem  75 % z ceny pobytu 
do 15 dnů před příjezdem  100% z ceny pobytu 
 

3.   Stornovací podmínky nebudou účtovány v případě, že v účasti pobytu zabrání následující 
okolnosti:   -       náhlé onemocnění podložené lékařským potvrzením 

- v případě dalších událostí, které nemohla ani jedna ze smluvních stran svévolí ovlivnit 
(např.: živelná pohroma) 

 
V. Povinnosti dodavatele 

 
1.   Zajistit ubytování a stravování ve smluveném termínu viz článek II. odst. 3,4. 
2.   Zajistit dostupnost a možnost využití prostor v areálu v potřebném rozsahu. 
3.  Při přípravě pokrmů teplých i studených se dodavatel zavazuje dodržovat platné hygienické 
předpisy   a normy. 

VI. Povinnosti odběratele 
 

1. V den příjezdu předá kompletní seznam všech účastníků pobytové akce. (jméno, bydliště, dat. 
narození, u dospělých účastníků navíc č. OP) ( městský úřad Fulnek žádá vedení této evidence na 
základě zákona a toto vedení evidence berou rodiče dětí a dospělí účastníci z hlediska GDPR na 
vědomí a souhlasí s tím). 
2.  Je povinen používat pronajaté prostory v souladu s účelem, ke kterému byly poskytnuty. Pronajaté 
prostory si pronajímatel během pobytu uklízí sám. Při příjezdu povléct a před odjezdem svléct 
lůžkoviny a tyto předat správci do prádelny. 
3.   Seznámit všechny osoby s vnitřním řádem pro provoz pronajatých prostor a dbát na jeho 
dodržování. 
4.   Způsobené škody na předmětu pronájmu, uhradit v plné výši, popřípadě ji uvede do původního 
stavu. 
5.   Dodržovat systém odpadového hospodářství. Po skončení pobytu vynést obsah odpadkových 
košů  na sběrné místo při vjezdu do areálu Dětského mlýna. 
6.  Po skončení pobytu předat vše ve stavu, jako před započtením pobytu s přihlédnutím k obvyklému 
opotřebení 
7. Pronajímatel poskytuje možnost využití reprodukčních zařízení (TV a reproduktor). V případě, že 
objednatel využije tyto prostředky, je povinen se registrovat u Ochranného svazu autorského pro 
práva k dílům hudebním (OSA) a uhradit poplatek s tím související. 
 

VII. Doba platnosti smlouvy 
 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do skončení posledního dne pobytu a uhrazení plateb. 
 

VIII. Závěrečná ustanovení 
 

1.   Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze formou podepsaného písemného dodatku. 
2.  Pokud nebylo dohodnuto jinak, platí o ostatní ujednání příslušně a obecné platné závazné právní 
předpisy. 
3. Odstoupit od smlouvy mohou strany na základě obecných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. 
4.  Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což na 
důkaz pravosti a autentičnosti stvrzují svým podpisem. 
5.  Smlouva byla vypracována ve dvou originálech vyhotovených, z nichž každá smluvní strana obdrží 
jeden výtisk. 
6.   Smlouva vychází v účinnost dnem podpisu obou smluvních stran. 

 
 

Ve Brně dne: 20. 3. 2019    Ve Fulneku, dne: 23. 3. 2019 
 
 
 
 
 
……………………....………………………  …......... ……………………………………… 
         za odběratele         za dodavatele –  


