
Smlouva o zajištění zájezdu - Lyžařský kurz, 

poskytnutí ubytovacích, stravovacích a dalších služeb na základě zákona č. 89/2012, občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako "občanský zákoník") 

Smluvní strany: 

PRAGOTOUR PLUS s.r.o. 

Jahodová 2707/117, 106 00, Praha 10, IČ: 01722395 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 

210091 

zastoupena Jiřím Vlasákem, dále jen CK 

a 

ZŠ Chodovická 

Chodovická 2250, 193 00 Praha 9 

IČ: 49625195 

Zastoupená ředitelem školy PhDr. Pavlem Wildem, dále jen Klient 

uzavírají následující smlouvu: 

I. Předmět smlouvy

CK se zavazuje zajistit pro klienta Lyžařský kurz v objektu Dobrá Chata, Zadav 312 - Šumava: 

v termínu: 22. 1. -27. 1. 2017. 

Lyžařský kurz je pro 36 platících žáků. 

Stravování: začátek oběd, konec snídaně. Stravování se řídí platnou vyhláškou Ministerstva 

zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění 

pozdějších předpisů. 



li. Finanční podmínky

Cena za jednoho žáka činí 5 320,- Kč a zahrnuje ubytování vč. lůžkovin, 5 x denně strava (snídaně 

formou švédských stolů), celodenní pitný režim, dopravu luxusním autobusem na Lyžařský kurz (ze 

sídla odběratele na adresu Dobré Chaty, viz výše) a zpět, lyžařské permanentky pro žáky i pedagogy, 

natáčení lyžařských technik a organizaci večerního programu. 

Cenu zájezdu Lyžařský kurz hradí klient ve dvou splátkách na bankovní účet CK č. 111958/5500, vedený 

u Raiffeisenbank a.s. Zálohovou fakturu ve výši 75 000,- Kč uhradí klient po podepsání smlouvy. 

CK: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ill. Práva a povinnosti smluvních stran 

zajistí poskytnutí ubytovacích a stravovacích služeb (5 x denně strava, celodenní pitný režim) 

v rekreačním zařízení uvedeném výše, 

zajistí užívání společných a dalších prostor ke zdárné realizaci školy v přírodě, 

ve spolupráci s provozovatelem rekreačního zařízení předá odběrateli prostory jemu 

vyhrazené k obývání, stravování a vyučování ve stavu způsobilém pro realizaci zájezdu, 

zabezpečí řádný úklid všech poskytnutých prostor v rámci platných hygienických norem a 

předpisů, 

předloží odběrateli rozložení pokojů na hotelu, 

zajistí nahlášení zájezdu Lyžařský kurz krajské hygienické stanici, 

zajistí tři lyžařské instruktory, 

zajistí zdravotnický dozor, 

zajistí lyžařské permanentky, 

zajistí dopravu luxusním autobusem s funkčními bezpečnostními pásy ze sídla odběratele na 

adresu výše uvedeného rekreačního zařízení a zpět. Dopravcem CK je Pragotour s.r.o. 

Klient: 

• 

• 

• 

bude řádně užívat prostory jemu vyhrazené, 

po skončení pobytu předá provozovateli rekreačního střediska všechny užívané prostory a 

věci, které užíval, ve stavu, v jakém je převzal (s přihlédnutím k obvyklému opotřebení věcí), 

nahradí případnou prokazatelně vzniklou škodu na majetku provozovatele rekreačního 

zařízení způsobenou žáky, kteří se účastní školy v přírodě, 

• zajistí písemný souhlas zákonného zástupce k zařazení žáka na Lyžařský kurz.

• se zavazuje sdělit CK, nejpozději měsíc před zahájením zájezdu, koho určil vedoucím pobytu,

se kterým bude CK nadále komunikovat a který bude před odjezdem i na pobytu zastupovat

všechny pedagogy účastnící se zájezdu.

\ 



IV. storno poplatky

Částečné či celkové zrušení ozdravného pobytu 

• V případě, že klient lyžařský kurz zruší či se sníží počet nahlášených žáků (viz bod

čl. I. této smlouvy), má CK nárok na následující stornopoplatky za každého zrušeného žáka:

v době více jak 61 dnů před začátkem pobytu se účtuje 50% ceny za žáka uvedené v 

bodě li. této smlouvy, 

v době od 60 do 31 dnů před začátkem pobytu se účtuje 60% ceny za žáka uvedené v 
bodě li. této smlouvy, 

v době 30 dnů a kratší před začátkem pobytu se účtuje 80% ceny za žáka uvedené v 

bodě li. této smlouvy. 
• V případě, že klient odstoupí od smlouvy z důvodů "vyšší moci", např. hromadná epidemie ve

školském zařízení, povodně, přírodní a jiné katastrofy apod., nebudou objednavateli účtovány

tzv. storno poplatky, ale pouze již prokazatelně vynaložené náklady a v případě již uhrazené

zálohy mu tato bude do 10 kalendářních dnů vrácena na BÚ klienta č. 99829379/0800 u České
spořitelny.

• V případě, že klient odstoupí od smlouvy bez uvedení důvodu, tak je povinen uhradit smluvní

sankce následovně

v době více jak 61 dnů před začátkem pobytu se účtuje 50% z ceny uvedené v čl. li. 
násobenou nahlášeným počtem žáků 

v době od 60 do 31 dnů před začátkem pobytu se účtuje 60% ceny uvedené v čl. li. 

násobenou nahlášeným počtem žáků 

v době 30 dnů a kratší před začátkem pobytu se účtuje 80% ceny uvedené v čl. li. 

násobenou nahlášeným počtem žáků 

V. Další ujednání

• CK i klient mohou smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí jeden

měsíc a počíná běžet ode dne následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Pro

určení doby zániku smlouvy je rozhodující datum doručení písemného oznámení o zrušení

smlouvy druhé smluvní straně.
• CK může od smlouvy odstoupit před uplynutím sjednané doby (tj. před uplynutím doby trvání

zájezdu), jestliže klient v zařízení i přes předchozí upozornění hrubě porušuje své povinnosti

vyplývající ze smlouvy, a to bez vrácení zálohových plateb.
• Klient může od smlouvy odstoupit před uplynutím sjednané doby (tj. před uplynutím doby

trvání zájezdu), pokud CK hrubě poruší povinnosti vyplývající z této smlouvy a přes předchozí

upozornění klientem nedojde k nápravě. Pokud CK odstoupí od smlouvy z důvodu porušení

povinností ze strany CK, které jsou uvedeny v bodě Ill. této smlouvy, je CK povinen vrátit

klientovi 100% zaplacených záloh, bez nároků na storno poplatky ani žádné již vynaložené

náklady.



VI. Závěrečná ustanovení

• Práva a povinnosti smluvních stran se v záležitostech neupravených touto smlouvou řídí

Všeobecnými obchodními podmínkami PRAGOTOUR PLUS s.r.o. ve znění účinném

k 25.10.2016.

• Veškeré změny a doplňky této smlouvy jsou platné pouze se souhlasem obou stran.

• Smluvní strany prohlašují, že sjednaná smlouva vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

• Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a každá strana

obdrží jeden exemplář. Tato smlouva nabývá právní účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Praze dne: 22. 11. 2016 
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