
Smlouva – škola v přírodě 
se uzavírá podle § 10 vyhlášky MŠMT ČR č.108/2005 Sb. o školských výchovných a 

ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních 

smlouvu o zajištění zotavovacího pobytu ve škole v přírodě mezi : 

 

      3B Invest a.s. 

     Míru 2063 

     738 01, Frýdek – Místek 

     Hotel Petr Bezruč 

     327, 739 11 Malenovice 

Zastoupena:  

IČO: 27771261 

DIČ : CZ27771261 

Tel:   

Bankovní spojení:  

Kontaktní osoba: Brezniak Jozef 

(dále jen „ubytovatel“) 

 

      Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace 

      Einsteinova 2871/8, 733 01 Karviná – Hranice 

      Zastoupená :  Mgr. Bohumilem Zmrzlíkem 

IČO: 62331388 

DIČ: CCZ62331388 

Tel :  

Bankovní spojení:  Česká spořitelna  číslo účtu  

Kontaktní osoba:  

(dále jen „objednatel“) 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

Předmětem této smlouvy je zabezpečení pobytu pro děti na turisticko mediálním kurzu v 

areálu ubytovatele. 

 

II. 

Místo a doba pobytu, počet lůžek, stravování 

 

(1) Místo pobytu: Hotel Petr Bezruč 

(2) Doba pobytu (od – do 20.5. 2019 – 24. 5. 2019) 

(3) Předběžný počet lůžek: 45 

(4) Závazně je nutno počet lůžek potvrdit do 10 dnů před začátkem pobytu.  

(5) Stravování:  plná penze   

 

III. 

Cenová ujednání 

 

(1) Cena za pobyt ve škole v přírodě ve smyslu čl. II této smlouvy je neměnná, stanovená 

ve výši: 

cena  za den za žáka 500 Kč 



                       

        Způsob úhrady: fakturou  

 

 

(2) Celkové vyúčtování bude provedeno po splnění závazků z této smlouvy, na základě 

faktury zaslané objednateli. Tato faktura bude splatná do 14 dnů od doručení objednateli. 

Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu. Pokud je objednatel v prodlení se 

splácením faktur, je povinen zaplatit ubytovateli úroky z prodlení podle platných 

právních předpisů. 

 

IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

(1) Ubytovatel je povinen: 

a) Poskytnout objednateli ubytovací a stravovací služby ve škole v přírodě, jakož 

i umožnit užívání společných a dalších prostor a zařízení a používání služeb podle 

platných právních předpisů o školách v přírodě, a hygienických požadavků na 

zotavovací akce pro děti. 

b) Odevzdat objednateli prostory vyhrazené mu k ubytování, vyučování a stravování a 

dalším činnostem ve stavu způsobilém pro řádně užívání a zajistit mu nerušený výkon 

jeho práv a povinností spojených se zabezpečením úkolů školy v přírodě. 

c) Zabezpečit řádný úklid všech poskytnutých prostor v rámci platných hygienických 

norem a předpisů. 

d) Seznámit objednatele s ustanoveními vnitřního řádu školy v přírodě. 

e) Poskytnout objednateli stravování v množství a kvalitě stanovené platnými 

stravovacími předpisy a limity. 

f) Ubytovatel se zavazuje dodržovat platné hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. 

g) Provozovatel přebírá po dobu služeb svého personálu plnou odpovědnost za 

bezpečnost a zdraví svěřených dětí  

(2) Objednatel je povinen: 

a) Dodržovat platný vnitřní řád školy v přírodě. 

b) Zaplatit za poskytnuté služby ubytovateli cenu ve výši a lhůtách stanovených v této 

smlouvě. 

c) Užívat prostory mu poskytnuté smlouvou řádně. V těchto prostorách nesmí bez 

souhlasu ubytovatele  provádět žádné podstatné změny. 

d) Po skončení pobytu ve škole v přírodě předat všechny užívané prostory a věci, které 

užíval, ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. 

e) Nahradit případnou vzniklou škodu na majetku školy v přírodě způsobenou 

prokazatelně jejími účastníky. 

f) Uhradit ubytovateli veškerý materiál, zboží či služby, které mu budou na jeho žádost 

poskytnuty, pokud jejich poskytnutí není podle této smlouvy povinností školy 

v přírodě. 

 

V. 

Další ujednání 
V případě zrušení pobytu 60 dnů před akcí ze strany objednatele před smluveným 

nástupem bude ubytovatel účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % ceny a při 

zrušení pobytu 30 a méně dnů před akcí, bude ubytovatel účtovat objednateli smluvní 

pokutu ve výši 50 % ceny. 

 

VI. 



Závěrečné ustanovení 

Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

Tato smlouva však nenabude účinnosti dříve, než bude zveřejněna dle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Právní vztahy touto smlouvou 

neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.  

Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace je 

povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 

Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním 

smlouvy zajistí objednatel. 

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, v platném znění. 

Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, 

včetně osobních údajů, a to na dobu neurčitou.  

Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 

zákoníkem, v platném znění. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany 

formou písemných dodatků.  

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je 

vyhotovena ve dvou  stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 

zhotovitel dvě vyhotovení. 

 

 

 

V Karviné dne 17. 5. 2019                                                          V Malenovicích dne 21.5.2019 

 

Za objednatele                                                                                Za zhotovitele 

 

 

 

 

……………………….                                                                  ………………………… 

Mgr. Bohumil Zmrzlík                                                                      

Ředitel školy                                                                                        ředitel hotelu 


