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SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ 

č. 11/2019 

 

Smluvní strany: 

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Luční 330, 257 91 Sedlec – Prčice, 
IČ : 61660116, zastoupený Mgr. Stanislavem Urbanem, ředitelem,  
/dále též „Ubytovatel“ na straně jedné/  
a 

Tap Academy Prague, z.s., adresa: Janovského 11, 170 00 Praha 7 
IČ: 04419421,  zastoupený: xxx 
/dále též „Objednatel“/ na straně druhé 

 
 
 

uzavírají v souladu s obecně platnými právními předpisy a zřizovací listinou Objednatele tuto  
 

SMLOUVU o ubytování 

čl. I. 

Předmět 

1.1 Ubytovatel, který je v souladu se svou zřizovací listinou oprávněn poskytovat ubytovací 
služby ve svém objektu DDŠ, ZŠ a ŠJ Sedlec-Prčice, se zavazuje poskytnout Objednateli 
v tomto objektu ubytování pro: 

cca 30 osob bez stravy v termínu 8.8.-11.8.2019 (3 noci) a pro: cca 100 osob s celodenním 
stravováním v termínu 11.8.-17.8.19 (9 nocí) - dle písemného rozpisu. 

 

čl. II. 

Cena 

2.1 Za ubytování dle čl. I. se zavazuje Objednatel zaplatit Ubytovateli dle ceníku Ubytovatele 
částku 80,- Kč/osoba/noc. (Na každé 8. dítě jeden pedagogický dozor zdarma). Cena stravování 
je dle platného ceníku poskytovaných služeb. Cena je splatná bezhotovostně na základě faktury 
vystavené Ubytovatelem po ukončení pobytu objednatele, se splatností 10 dnů od vystavení.   
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Čl. III. 

Další ujednání 

3.1 Ubytovatel je povinen odevzdat pokoje ve stavu způsobilém k řádnému užívání.  

3.2 Všechny ubytované osoby jsou povinny užívat pokoje a související prostory vyhrazené 
k ubytování řádně. Zejména jsou povinny dodržovat ubytovací řád, hygienické normy, 
bezpečnostní a protipožární předpisy, včetně zákazu kouření a zákazu přemísťování vybavení 
na ubytovacích domečkách (postele, stoly či jiný nábytek). 

3.3 Odpovědnost za škodu, včetně odpovědnosti za věci vnesené, jsou upraveny obecně 
platnými právními předpisy. Každé poškození majetku Ubytovatele či vznik jiných škod nebo 
pojistných událostí vzniklých v průběhu ubytování je Objednatel povinen neprodleně nahlásit 
Ubytovateli. 

3.4 Nájemce potvrzuje převzetí 8 ks svazků klíčů po 3 ks od ubytování a zavazuje se je vrátit 
v den ukončení nájemní smlouvy. 

Č. IV. 

Závěrečná ustanovení  

4.1 Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran 
zákonem č. 89/2012 Sb. /občanský zákoník/, ve znění pozdějších předpisů. 

4.2 Jakékoliv změny této smlouvy je možno provádět pouze písemně, dohodou smluvních stran, 
formou oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků k této smlouvě. 

4.3 Tato smlouvy byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom. 

4.4 Objednatel souhlasí se zpracováním osobních a citlivých údajů podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, po dobu platnosti nájemní 
smlouvy a dále dle spisového a skartačního plánu zařízení. 

4.4 Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojují obě strany své podpisy. 

V Sedlci-Prčice dne ………………… 

 

 

 

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

                          Ubytovatel                                                                Objednatel 


