
SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ V DOMOVĚ
MLÁDEŽE

uzavřená v souladu s § 1746 a násl. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (,,Občanský zákoník") uzavřená mezi:

(,,Smlouva")

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
se sídlem Čichnova 982/23, 624 00 Brno
IČ: 00380385 DIČ: CZ00380385
bankovní spojení: ČSOB, č. ú.
(dále jen ,,škola")

a

Scania Czech Republic s.r.o.
se sídlem Sobínská 186, 252 19 Chrášt'any
IČ: 61251186 DIČ: CZ61251186
bankovní spojení:
zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 29097
(dále ,,Společnost")

(Škola a Společnost společně jako ,,Strany" a každá samostatně jako ,,Strana")

I. PREAMBULE
1.1 Společnost na základě Smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování formou

odborného výcviku a odborné praxe uzavřené s Integrovanou střední školou automobilní Brno,
příspěvková organizace, sídlo: Křižíkova 106/15, 612 00 Brno, IČO: 00219321 (,Jhtegrovaná
střední Škola") bude poskytovat žákům Integrované střední školy uvedeným v přílohách číslo 1 a
2 této Smlouvy (,,Žáci") praktické vyučování (,,výcvik").

1.2 Vzhledem ke skutečnosti, že po dobu vzdělávání Žáků v Integrované střední škole je nutné, aby
bylo Žákům ve vhodném Školském zařízení zabezpečeno ubytováni, stravování a služby s tím
související, uzavírají Strany tuto Smlouvu.

JI. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1 Strany se dohodly, že Škola na základě této Smlouvy zajistí Žákům ubytování a stravování formou

snídaně a večeře a dále služby s tím související (,,SluŽby") po dobu jejich vzdělávání
v Integrované střední Škole v době od l. 9. 2019 do 30. 6. 2020, a to v domově mládeže
nacházejícím se na adrese Čichnova 982/23, PSČ: 624 00, Brno (,,Domov mládeže").

2.2 Společnost za Služby Škole zaplatí poplatky podle článku IV. níže.

III. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

3.1 Povinnost Školy poskytnout Služby vzniká na základě písemné smlouvy mezi Školou a
SpoleČnosti a podáním přihlášky zákonnými zástupci nebo zletilým žákem do Domova mládeže
a školní jídelny prostřednictvím předepsaných formulářů Školy.

3.2 Veškeré podmínky pobytu Žáků v Domově mládeže upravuje vedle platných právních předpisů,
školní řád, vnitřní řád domova mládeže a vnitřní řád školní jídelny (,,školní řád"), které jsou
základními dokumenty s pravidly pobytu v Domově mládeže.

3.3 Služby podle této Smlouvy pro konkrétního Žáka končí:
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(i) odhláškou Žáka z ubytování a stravování podanou písemně zákonným zástupcem Žáka
nebo zletilým žákem s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet od prvního dne
měsíce následujícího po měsíci doručení;

(ii) uplynutím doby, na níž je smlouva uzavřena; V
(iii) ukončením ubytování pro daného Žáka ze strany Školy v případě, že Zák hrubě poruší

Školní řád nebo ho poruší opakovaným způsobem;
(iv) dohodou obou Stran;
(v) ukončením vzdělávání Žáka;
(vi) ukončením smlouvy mezi Společností a zákonným zástupcem nebo zletilým žákem.

3.4 Škola se na základě této Smlouvy zavazuje, že upraví režim ubytování v Domově mládeže
potřebám Společnosti, zejména tím, že:
(i) v případě možností organizačně zabezpečí, aby Žáci byli ubytováni společně v jednom

patře nebo v blízkých patrech objektu Domova mládeže, přičemž při rozvržení ubytování
přihlédne k zájmům Žáků týkajících se rozmístění do jednotlivých pokojů;

(ii) bude neprodleně informovat určeného zástupce Společnosti a určeného zástupce
Integrované střední školy o závažných okolnostech souvisejících s pobytem Žáků
v Domově mládeže.

3.5 Kontaktními osobami pověřenými jednáním v záležitostech týkajících se předmětu této Smlouvy
jsou:
(i) na straně Školy:

(ii) na straně Společnosti:

(iii) na straně Integrované střední školy:
B

IV. POPLATEK ZA SLUŽBY

4.1. Společnost se Škole zavazuje hradit za Služby poskytované v období od l. 9. 2019 do 30.6 2020
následující:

(i) poplatek za ubytování jednoho Žáka ve výši 1.300 KČ měsíčně (slovy: tisíc tři sta korun
českých). Pro vyloučení pochybností Strany potvrzují, že Společnost nehradí Žákům
ubytování o víkendech, svátcích a vedlejších prázdninách.
(žáci uvedení v Příloze č. l)

(ii) poplatek za ubytování jednoho Žáka ve výši 1500,- KČ měsíčně ( slovy tisíc pět set korun
českých), při ubytování žáka včetně víkendů, státních svátků a vedlejších prázdnin.
Podmínkou ubytování Žáků v těchto dnech je dosažení jejich plnoletosti.

(žáci uvedení Příloze č. 2)
(iii) příspěvek na stravování ve školní jídelně ve výši 32 KČ (slovy: třicet dvě koruny české) za

jednu snídani a/nebo za jednu večeři za jednoho Žáka denně (,,Příspěvek za stravování").

(iv) Škola bude provádět fakturaci v souladu s Přílohami č. 1 a 2 .

(v) Ubytování žáků v době hlavních prázdnin není předmětem této smlouvy a případě potřeby
bude tato řešena samostatně.

4.2. Poplatek za ubytování a Příspěvek za stravování bude Společností hrazen pouze za Žáky, kteří
jsou ve školním roce 2019/2020 řádnými žáky denního studja Integrované střední Školy. výše
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úhrady se nemění, pokud Žák není ubytovaný po všechny pracovní dny v měsíci. Pokud v průběhu
Školního roku žák z důvodu organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem, opakovaně nebude
v domově ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží. O výši snížení úplaty rozhodne ředitelka Školy
na základě písemné žádosti Společnosti.

4.3. Společnost předloží nejpozději do 25. 6. 2019 seznamy žáků, za něž bude Společnost hradit
Poplatek za ubytování a Příspěvek na stravování:

- Přílohu č. l: Seznam žáků 1., 2., a 3. ročníku pro Školní rok 2019-2020 platný ke dni l. 9.
2019. V seznamu jsou uvedeni žáci, pro něž platí bod 4.1 (i)

- Přílohu č. 2 : Seznam ostatních žáků pro Školní rok 2019-2020 platný ke dni l. 9. 2019.
V seznamu jsou uvedeni žáci, pro které platí bod 4.1(ii)

- Škola i Společnost budou neprodleně tento seznam aktualizovat.
4.4. V případě, že Společnost bude žádat o snížení úplaty za ubytování za uplynulý měsíc, předloží

Škole nejpozději do 2. dne v měsíci písemnou žádost.

4.5.Poplatek za ubytování a Příspěvek za stravování bude hrazen zpětně vždy za uplynulý
kalendářní měsíc na základě faktury vystavené Školou Společnosti nejpozději do 5. pracovního
dne nového měsíce, a to se splatností 30 dní.

4.6. Škola se zavazuje pravidelně měsíčně zasílat Společnosti přehled odebraných/neodebraných
(resp. neodhlášených) snídaní a večeří za jednotlivé Žáky, a to souběžně se zasílanou fakturou
podle článku 4.4 výše.

4.7. Škola si vyhrazuje právo na zvýšení cen Poplatku za ubytování a Příspěvku za stravování
v návaznosti na změny v oblasti vnějších ekonomických vstupů nebo legislativních podmínek. O
změně bude Škola Společnost informovat.

V. UKONČENÍ SMLOUVY

5.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a je
uzavřena na dobu určitou do 30. 6. 2020.

5.2 Tato Smlouva zaniká:
(i) uplynutím doby, na kterou je uzavřena;
(ii) dohodou Stran;
(iii) výpovědí kterékoliv ze Stran na základě písemné výpovědi S výpovědní dobou dva (2)

měsíce, která vždy začne běžet první den měsíce následujícího po měsíci doručení písemné
výpovědi druhé ze Stran; nebo

(iv) odstoupením od Smlouvy kteroukoli ze Stran za podmínek uvedených níže.
5.3 Strany se dohodly, že jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v zákonem stanovených

případech a tehdy dojde-li k podstatnému porušení této Smlouvy a pokud Strana závadný stav
nenapraví ani ve lhůtě dvaceti (20) dnů od doručení písemné výzvy druhé Strany, aby tak učinila.

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Škola seznámí Žáky se školním řádem Školy a vnitřním řádem Domova mládeže, s jejich právy
a povinnostmi a zajistí podmínky pro dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany
a hygieny žáků a jejich ochranu před rizikovým chováním.

6.2 V případě, že Žák ztratí nárok na poskytnuti motivačního příspěvku podle dohody uzavřené mezi
Společností a Žákem, bude postupováno takto:
-Společnost neprodleně písemně informuje zákonného zástupce nebo zletilého žáka o ztrátě
nároku na poskytnutí motivačního příspěvku ke konkrétnímu termínu.
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-Společnost neprodleně písemně informuje Školu o ukončení plnění pro Žáka
(i) jednoměsíční výpovědní doba pro placení Poplatku za ubytování a Příspěvku za stravování

Společností začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci doručení. Žák
bude mít zaplaceno ubytování a stravování do posledního dne výpovědní lhůty. V případě,
že zákonní zástupci nebo zletilý žák nebudou mít po skončení této výpovědní lhůty o další
ubytování a stravování zájem, podají nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení
informace o ztrátě nároku na poskytnutí motivačního příspěvku od Společnosti, písemnou
odhlášku z ubytování a stravování adresovanou Škole, přičemž jednoměsíční výpovědní
lhůta pro odhlášení z ubytování a stravování podané zákonnými zástupci nebo zletilým
žákem bude probíhat ve stejném termínu jako jednoměsíční výpovědní lhůta pro platby
Společnosti.

(ii) v případě, že Žák či zákonní zástupci Žáka budou mít i nadále zájem, aby byl Žák
v Domově mládeže ubj¢ován a stravován i po skončení výpovědní lhůty pro platby
Společnosti, bude mezi Školou a zákonnými zástupci, případně zletilým Žákem, sepsána
nová Smlouva o ubytování ä stravováni s tím, že platby budou hradit zákonní zástupci,
resp. Žák; Tato nová smlouva o ubytování a stravování mezi Školou a zákonnými zástupci
žáka, případně zletilým žákem, musí být uzavřena nejpozději do 7 pracovních dní před
vypršením výpovědní lhůty související s platbou Společnosti. Pokud se tak nestane,
ubytování a stravování Žáka bude ukončeno v poslední den výpovědní lhůty a Žák musí
domov mládeže v tento den opustit.

6.4. Strany potvrzují, že Žáci, kterým jsou poskytovány Služby podle této Smlouvy, jsou pojištěni.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1 Případné změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze písemným a oboustranně

potvrzeným ujednáním, výslovně označeným jako dodatek ke Smlouvě, podepsaným oběma
Stranami.

7.2 Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky.
7.3 Bude-li jakékoliv ustanovení této Smlouvy shledáno příslušným orgánem neplatným, neúčinným

nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné ze Smlouvy a ostatní
ustanovení této Smlouvy budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho
obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního
obsahu této Smlouvy. Strany v takovém případě uzavřou takové dodatky k této Smlouvě, které
umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo
být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.

7.4 Při jakémkoliv doručování písemností podle této Smlouvy platí, že písemnost se považuje
za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví
této Smlouvy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku si vyzvedne,

7.5 Osobní údaje ubytovaných jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) o ochraně osobních údajů (2016/679) a zákonem 110/2019 Sb o zpracování osobních
údajů.

7.6 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran ohledně práv touto Smlouvou udělených
a povinností z ní vyplývajících a po nabytí účinnosti nahradí jakékoli předchozí smlouvy
či ujednání, ať ústní či písemné.

7.7 Tato Smlouvaje vyhotovena ve třech vyhotoveních v českém juyce s platností originálu, z nichž
jedno vyhotovení obdrží Společnost a dvě Škola.

Strany prohlašují, Že si Smlouvu přečetly, a že nebyla sjednaná v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek, a Že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, což potvrzují v závěru této
smlouvy svými podpisy.
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Scania Czech Republic s.r.o. Střední Školou informatiky, poŠtovnictví
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