
SMLOUVA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů, niže uvedéného dne, měsíce a roku
mezi těmito smluvními strana mi (dále jen ,,smlouva"):

Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace,
IČO 710 08 080,
se sídlem Zlín, Štefánikova 2514, PSČ 761 15,
zastoupená ředitelem Mgr. Miroslavem Nejezchlebou,

jako objednavatel na straně jedné
(dále jen ,,objednavatel"),

a

Eva Sedláčková,
.

IČO 483 89 269,
se sídlem nám. Osvobození 6/14, 783 35, Horka nad Moravou,

jako ubytovatel na straně druhé
(dále jen ,,ubytovatel"),

takto:

I.
Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 5. 2018 smlouvu o ubytováni a stravovánj, jejímž
předmětem byl závazek ubytovatele poskytnout objednavateli přechodné ubytování pro 43
osob vC. pedagogického dohledu (stav byl upřesněn d!e objednávky) ve dnech 14. 5. - 18. 5.
2018 ve svém objektu č. p. 197/50 v Horce nad Moravou (dále jen ,,smlouva o ubytováni").

2. Objednavatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv a má povinnost .
uzavřenou smlouvu o ubytování zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláŠtních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv").

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku uzavření této smlouvy nedošlo
k uveřejnění smlouvy o ubytováni y registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků
s tím spojených.

4. v zájmu úpravy vzájemných práv a povinnosti vyp|ývajÍcÍch z původně sjednané smlouvy o
ubytování, s ohledem na skutečnost, Že obě smluvní strany jednaly s vědomím závaznosti
uzavřené smlouvy o ubytování a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a
ve snaze napravit stav vznikjý v důsledku neuveřejnění smlouvy o ubytováni v registru smluv,
sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.
Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, Že obsah vzájemných práv a povinností, '
který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně
sjednané smlouvy o ubytování, která tvoří pro tyto účely přIlohu této smlouvy. Lhůty se
rovněž řídí původně sjednanou smlouvou o ubytování a počKají se od uplynuti 31 dnů od
data jejího uzavření. ·

1



V

2. Smluvní strany prohlašují, Že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně
sjednané smlouvy o ubytování považuji za plněni dle této smlouvy a že v souvislosti se
vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně
nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

3. Smluvní strany proh|ašují, že veškerá budoucí plněni z této smlouvy, která mají být od '
okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných
závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.

4. Objednavatel jako povinný subjekt pro zveřejňování v registru smluv, se tímto zavazuje
ubytovateli k neprodlenému zveřejnění smlouvy o ubytování v registru smluv v souladu
s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž '

každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

PřIloha: .
- smlouva o ubytování a stravovánŕze dne 10. 5. 2018.

Ve Zlíně dne :í!7. 'i· 2019
V(e) kcéce> m,, u/" J 2019

Objednavatel: Ubytovatel'

Základni Škola Zlín, Štefánikova 2514, Eva Sedláčková
příspěvková organizace,

zastoupená ředitelem Mgr. Miroslavem Nejezchlebou
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Smlouva o ubytování a stravování

Smluvní strany:

l. Obchodní jméno:
Sídlo, místo podnikání, bydliště:

IČO:
DIČ,
Bankovní spojení:
Podnikatelské oprávnění:
Tel.:
(dále jen ubytovatel), na straně jedné,

a

Eva Sedláčková
nám.Osvobození 14, 7833 5 Horka nad
Moravou
48389269

2. Škola: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
Sídlo: Štefánikova 2514, 761 15 Zlín
IČO: 71008080
DIČ: CZ71008080
Telefon: mobil ředitele školy
zastoupená ředitelem školy Mgr. Miroslavem Nejezchlebou
(dále jen objednavatel), na straně druhé,

uzavírají podle ustanovení § 754 a násl. občanského zákoníku smlouvu o ubytování

takto:

I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek ubytovatele, že poskytne v souladu se svým
oprávněním objednavateli přechodné ubytování pro 45 osob (stav bude upřesněn ,
dle obÍednávky) ve dnech 14.5. - 18.5.2018 ve svém objektu č. p. 197/50 v Horce
nad Moravou, za podmínek dále ujednaných.

II.
Práva a povinnosti ubytovatele
l. Ubytovatel se zavazuje dodržovat při ubytování a stravování platné
bezpečnostní, právní předpisy a hygienické normy, které se vztahují ke škole .
v přírodě včetně zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.



2. Ubytovatel se zavazuje vyhradit pro objednavatele ubytování v objektu
Lovecká chata. Při ubytování musí dodržet podmínky dané vyhláškou
č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce.
3. Ubytovatel je povinen předat objednateli objekt s místnostmi sjednanými pro '
ubytování nejpozději dne 14.5.2018 od 14.00 hod ve stavu způsobilém pro řádné
užívání a zajistit ubytovaným nerušený výkon jejich práv spojených s
ubytováním. Ubytovatel neodpovídá za věci vnesené do ubytovacích prostor
ubytovanými podle ustanovení § 433 a násl. občanského zákoníku. Za věci
převzaté na základě zvláštní smlouvy o úschově odpovídá podle ustanovení
§ 421 občanského zákoníku.
4. Stravování účastníků akce zajistí ubytovatel v souladu s hygienickými
předpisy vyhlášek č. 106/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb., o
hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, vyhlášky č. 137/2004
Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní
a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, vyhlášky
č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostor a provoz zařízení
a provozoven a zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
5. Ubytovatel může od této smlouvy odstoupit před uplynutím dohodnuté doby,
jestliže ubytovaní v ubytovacím zařízení i přes výstrahu porušují hrubě dobré
mravy nebo jinak hrubě porušují své povinnosti z této smlouvy.

III.
Práva a povinnosti ubytovaných a objednavatele
I. Ubytovaní mají právo užívat prostory, které jim byly k ubytování vyhrazeny '
až do dne 18.5.2018, jakož i společné prostory a používat na své náklady služeb
poskytovaných v souvislosti s ubytováním.
2. Ubytovaní jsou povinni řádně užívat prostor vyhrazený k ubytování a plnění
spojených s ubytováním. Nesmí v těchto prostorách provádět bez souhlasu
ubytovatele žádné podstatné změny ani jakkoli manipulovat s nábytkem a
ostatním zařízením.
3. Objednavatel se zavazuje, že zajistí, aby se všichni ubytovaní seznámili s
podmínkami ubytováni dle této smlouvy.
4. Objednavatel může od smlouvy odstoupit před uplynutím dohodnuté doby.

IV.
Cena za ubytování
l. Objednavatel se zavazuje, že za poskytnuté služby (ubytování, snídaně, oběd, ,
večeře, svačinky a celodenní pitný režim) zaplatí ubytovateli částku ve výši:
kalkulace

- ubytování +
stravování (plná penze) - žák

- Pedagogický dohled

na den

390 Kč
220 Kč



Celkem 4x plná penze (1560KČ) pIus oběd navíc 75Kč/žák
Celkem 4x plná penze 880Kč/pedagog

Náklady na ubytování a stravování budou účtovány podle skutečného počtu
žáků a pedagogického doprovodu, nahlášeného ihned po příjezdu.

2. Úhrada pobytu bude provedena převodem na účet se splatností 7 dní.

V.
ZávěreČná ustanovení
l. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní
vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní
stranu. Smlouvu je možno měnit či doplňovat jen písemnými dodatky.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami
a účinnosti prvním dnem období, na které je sjednána.

V Horce nad Moravou
dne: Q·ýC +Wij

Ve Zlíně
dne: 4D. 5Ab'18

C

za ubytovatele za objednavatele


