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PROFI s.r.o., Ostružná 146, 788 25 Ostružná 
IČ: 005 57 960, DIČ: CZ-00557960 
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 64010 
Bankovní Spojení: Komerční banka, a.S., číslo účtu: 43-894770257/0100 
dále jen „dodavatel“ 

El 

Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická, příspěvková organizace, Kollárova 617, 686 01 Uherské 
hradišrè, ıć: 00559544 

dále jen ,,odběratel" 

uzavírají Spolu tuto 

Sıvıı,ouvu S PROVOZOVATELEM ZAŘÍZENÍ o ZAIIŠTĚNÍ LvK 

1) Dodavatel zajistí ubytování a Stravování v Areálu Skiland Ostružná (dále jen „areál“). 

_V termínu od: 9.2.2020 
I 

Do:14.2.2020 
Ý _ Počet nocí: 5 

7 

Počet žáků; 38 Í Pnčeť učitelů; 4 
Ceršı ga pp_bytový balíček se stravou? 

či 

565,00 Kc S DPH / 1 Zák / 1 den 

Na každý dovršený počet 10 dětí poskytujeme pobytový balíček se stravou pro jednoho člena 
pedagogického dozoru zdarma. 

Ostatním členům pedagogického dozoru bude účtován pobytový balíček se stravou dle platného 
ceníku 645,- Kč S DPH / 1 osoba / 1 den. 

Odběratel je povinen nahlásit přesný počet ubytovaných nejpozději 3 dny před nástupem na 
ubytování, kdy bude Zúčtována konečná kalkulace objednané rezervace. 
TURNUS: 
I 

Začíná: večeři 
| 

Končí: snídani 

CENovA KALKULACE 
CENA ZA CENA ZA CENA CELKEM CENA ZA 1 CELKOVÁ 

` POČET osoa STRAVU UBYTOVÁNÍ 1 OSOBA DEN POBYTU CENA 
v Kč v Kč S DPH S DPH jeoíefvtu 

ŽÁCI 38 270 295 565 21.470 107.350
l 2 y 

UČITELE 3 0 0 0 O 0 

POČET 
PIATÍCÍCH 1 270 375 645 645 3.225 
UČITELŰ

, 

y 

JÍDLO NAVÍC 
j 

DÍTĚ 0 
V 

O 0 0 0 0 

Odečtený 
Dbecí V de" 39 85 0 85 -3.315 -3.315 odjezdu 
(neodebraný) 

SUMA 42 0 0 0 0 
X 

107.250 

Cena za stravu obsahuj=e:.snı'“dani, přesnídávku, oběd, svačinu, večeři a pitný režim. 
Fakturován bude pobytový balíček se stravou S 15 % DPH. 
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2) Dodavatel prohlašuje, že uvedené objekty splňují hygienické podmínky ubytovací a stravovací zařízení 
a podmínky pro zabezpečení a výchovy a výuky v souladu S vyhláškou Č. 106/2001 Sb., dále splňuje 
nároky bezpečnosti práce a protipožární ochrany. Dodavatel prohlašuje, že uvedený objekt splňuje 
podmínky pro zabezpečení výchovy a výuky. 

3) Dodavatel si vyhrazuje právo Změny rozmístění pokojů v rámci areálu. 
4) Nejbližší lékařskou péči poskytuje Jesenická Nemocnice s.r.o., Lipovská 371/103, 790 01 Jeseník, tel. 

584 458 411. 
5) Stravování a pitný režim, kdy v rámci ozdravného pobytu bude nezletilým účastníkům poskytnuta 

strava minimálně v rozsahu stravovací dávky odpovídající výživové normě dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 
107/2005 Sb., o školním stravování. Dodavatel dále prohlašuje, že používaná voda je Z vodovodu pro 
veřejnou potřebu. 

6) Záloha na pobyt ve výši 50 % Z kalkulované částky bude uhrazena na základě podepsané smlouvy min. 
3 měsíc před nástupem na pobyt. Tato podepsaná smlouva a zaplacená Záloha je považována za 
uzavřenou smlouvu. 
Doplatek částky za pobyt bude vyúčtován v konečné faktuře, která bude vystavena po ukončení 
pobytu se splatností 10 dnů. 

7) Zálohu uhraďté na účet 43-894770257/0100, Částka 53.630,00 Kč , nejpozději do 20.12.2019. 
Variabilní symbol uveďte 12482. 

8) Stornopoplatky - odstoupením od této smlouvy se ujednává smluvní pokuta ve prospěch dodavatele: 
a) ve lhůtě 1 měsíc před nástupem 50 % Z ceny rezervace, 
b) ve lhůtě 14dnů před nástupem 80 % z ceny rezervace, 
c) ve lhůtě 7 dnů před nástupem 90 % Z ceny rezervace, 
d) v případě odjezdu Z nastoupené rezervace 100 % storno na ubytování, stravu je možno 

odhlásit až od následujícího dne na recepci hotelu. 
9) Dodavatel se zavazuje umožnit vstup všem oprávněným subjektům k výkonu kontroly projektu, zjehož 

prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících S plněním Zakázky, a to po 
dobu stanovenou podmínkami pro archivaci. 

10) Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, Z toho jeden je určen pro odběratele a jeden pro 
dodavatele. všechny výtisky mají platnost originálu. 

11) Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neřešená, se řídí právními 
předpisy České republiky. 

12) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy 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) zajistí odběratel. 

13) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§50-4 Z.č. 

89/2012Sb., občanský zákoník). 
14) Pro případ, kdyje v uzavřené Smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu 

fyzické osoby, bydliště/Sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že Smlouva bude uveřejněna 
bez těchto údajů. Dále se smluvnístrany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů. 

15) V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by objednávka obsahovala osobní 
údaje, které jsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které Zároveň nepodléhají uveřejnění dle 
příslušných právních předpisů, poskytuje smluvní strana svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona Č. 340/2015 Sb. Souhlas se uděluje 
na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně. 

V Ostružné dne: 07.11.2019 
l\ 
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