
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ POBYTU 

I.

Smluvní strany

1. Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace 

  Se sídlem: Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace
                      Na Hrádku 20
                       666 01 Tišnov  
  zastoupena: PhDr. Barborou Holubovou, ředitelkou školy
  IČ: 49459881     
  Tel:
  e-mail:                 

 (dále jen „objednatel“)

a

2.   Hotel Kamzík s.r.o.

Se sídlem:                Kalvodova 121/23, 602 00 Brno - Pisárky
Zastoupena:             Mgr. Milan Vitula, jednatel // t
IČ:                          29288410
DIČ:                        CZ29288410
Bankovní spojení:    
Číslo účtu:              
Zapsána v obchodním rejstříku vedenému Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 71284

Ve věcech organizačních: Monika Němcová, rezervační oddělení, 

   e-mail: 

      (dále jen „dodavatel“) 

II.
Předmět smlouvy

1. Dodavatel  se  zavazuje  objednateli  zajistit  ubytování  a  stravování  včetně  dalších  souvisejících
služeb  pro  pobyt  54  žáků    v termínu  15.3.-20.3.2020  (tj.  celkem 5  nocí).  Ubytování  bude
zajištěno  ve  vícelůžkových  pokojích  s příslušenstvím.  Stravování  bude  zajištěno  formou  plné
penze + pitný režim+ svačinky pro děti, pobyt začíná obědem a končí snídaní.

2.  Dodavatel prohlašuje, že uvedený objekt splňuje hygienické podmínky ubytovacího a stravovacího
zařízení a podmínky pro zabezpečení výchovy a výuky v souladu s vyhláškou č. 106/2001Sb, dále
splňuje nároky bezpečnosti práce a protipožární ochrany. 

      

3.   Stravování účastníků zajistí dodavatel v souladu se zvláštními nároky na výživu (pitný režim…).V 
případě požadavku objednatele na speciální/např. bezlepkovou / stravu, bude tato dodavatelem 
zajištěna za příplatek dle článku III. této smlouvy.



III. 
Cena služeb

1.    Cena za uspořádání pobytu dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran                 

2.    Cena ubytování s celodenní stravou dle čl. I. odst. 1. této smlouvy činí 530,- Kč na osobu a noc, 
uvedená cena je včetně 15% DPH. 

       

3.    V případě požadavku na speciální stravu/ např. bezlepkovou/ bude odběrateli účtován příplatek 
ve výši 100,- Kč /osoba / noc.

4.     Pro fakturaci celkové ceny za pobyt bude závazný počet účastnících se žáků.  

       Dodavatel vyúčtuje objednateli poslední nahlášený počet osob na příjezd, úbytky během pobytu 
nebudou při vyúčtování zohledňovány.

6.    Učitelé, budou hradit stejnou částku za pobyt jako žáci.

                                                               

IV.
Místo plnění 

Místem plnění bude ubytovací zařízení na území Moravskoslezského kraje:

Hotel Moravice , Karlov pod Pradědem, 793 36 Malá Morávka

V.
Povinnosti dodavatele 

1. Dodavatel se zavazuje písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění
této smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost
nastane nebo poskytovatel zjistí, že by nastat mohla.

2. Dodavatel je povinen zajistit pobyt a poskytnout veškeré spojené služby a činnosti v dohodnutém
rozsahu, kvalitě a čase.

3. Dodavatel je povinen dbát při zajišťování služeb dle této smlouvy na ochranu životního prostředí
a  dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajících se ochrany životního prostředí.

4. Smluvní  strany výslovně souhlasí  s tím,  aby  tato  smlouva byla  uvedena v Registru  smluv  dle
zákona č.340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5. Smluvní  strany  prohlašují,  že  skutečnosti  uvedené  v této  smlouvě  nepovažují  za  obchodní
tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

VI.
Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen poskytnout dodavateli součinnost při poskytování předmětu plnění dle této
smlouvy. 

VII.
Platební podmínky 



1. Záloha na pobyt se sjednává ve výši 50% z celkové ceny pobytu se splatností 2 měsíce před
nástupem na pobyt.

2. Doplatek za pobyt, stravu a za poskytnuté služby bude uskutečněna po ukončení pobytu.

3. Podkladem pro úhradu platby za poskytnuté služby bude faktura, kterou dodavatel vystaví do 5
pracovních dnů po ukončení pobytu, a která bude mít náležitosti  daňového dokladu dle § 28
zákona  č.  235/2004  Sb.,  o  dani  z přidané  hodnoty  ve  znění  pozdějších  předpisů  
a náležitosti stanovené § 13a obchodního zákoníku (dále jen „faktura“).Bude vystaven samostatný
daňový doklad pro žáky a dospělé.

4. Lhůta splatnosti faktury činí 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

5. Povinnost zaplatit cenu za poskytnuté služby je splněna dnem připsání příslušné částky na účet
dodavatele.

6. Všechny částky poukazované v Kč vzájemně smluvními stranami na základě této smlouvy musí
být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich
účty.

VIII.
Sankční ujednání

1. Pro  případ  prodlení  se  zaplacením  dohodnuté  ceny  sjednávají  strany  úrok  z prodlení  ve  výši
stanovené občanskoprávními předpisy.

IX. 
Storno  podmínky

Před úhradou zálohy:

při zrušení rezervace pobytu nebo při snížení počtu osob více jak o 10 % Vám bude účtována 

částka ve výši 50 % z objednávky.

Po úhradě zálohy:
Zrušení pobytu: Stornopoplatek:

po zaplacení zálohové faktury: 50% z objednaných služeb (= uhrazená záloha na pobyt)

30-15 dní před nástupem:               70% z objednaných služeb

15-0 dní před nástupem:               100% z objednaných služeb

                                                                                         X.

                                     Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah kdykoliv vzájemnou písemnou dohodou. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a
svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně
nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a poskytovatel jedno vyhotovení.



 
   dne: 

 V Karlově dne :

za objednatele za dodavatele
Mgr. Milan Vitula

jednatel


	Místo plnění
	Povinnosti dodavatele
	Storno podmínky

