
 

 

 

Smlouva o zajištění ozdravného pobytu 
(dále jen „smlouva“) 

Uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 
 
 
 

I. 
Smluvní strany 

 
Název:               Resort Blatnice 
sídlo:    Radostovice 33, 391 52 Smilovy Hory 
IČ:    74174347 
DIČ:    CZ8508081824 
zastoupený:   Zdeňkem Vobinuškou   
číslo účtu:    3067298319/0800 

telefon:   727826820 

e-mail     info@rekreaceblatnice.cz 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
 
a 
 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA MOHYLOVÁ 
sídlo:  Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963, 155 00 Praha 5     
IČ:  61385611   
zastoupené: Mgr. Martina Štychová  
telefon: 235 510 002 až 3  
    
(dále jen „objednatel“) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

II. 
Úvodní prohlášení  

1. Účelem této smlouvy je komplexní zajištění ozdravného pobytu (ubytovacích a stravovacích 
služeb) pro 24 žáků a 3 dospělé ZŠ Praha Mohylová. 

2. Poskytovatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k řádnému zajištění předmětu plnění dle této 
smlouvy. 

 

III. 
Předmět smlouvy 

 
1. Poskytovatel se zavazuje k zajištění ubytování v rozsahu 4 dní (25.-29.5.2020) a stravy v 

rozsahu 5 x denně a pitného režimu celodenně. 

2. Poskytovatel se zavazuje, že ubytovací objekt je způsobilý pro poskytování ozdravného 
pobytu podle obecně závazných předpisů zejména vyhlášky č.106/2001 Sb., o hygienických 
požadavcích na zotavovací akce pro děti v platném znění, vyhlášky č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, , udržuje vybavenost nabízeného zařízení a poskytování služeb na 
úrovni jím deklarované.  

3. Objednatel se zavazuje poskytovateli zaplatit za řádně poskytnutý předmět dle této smlouvy 
cenu dohodnutou dle článku IV. této smlouvy. 

 

IV. 
Rozsah poskytovaných služeb 

  
1. Poskytovatel zajistí účastníkům ozdravných pobytů (dle standardů ozdravných pobytů):  

 
a) ubytování v pokojích s vlastním sociálním zařízením v souladu s obecně závaznými 

předpisy pro poskytování ozdravných pobytů dětí, 
b) pobyt na hřišti po celou dobu pobytu, 
c) celodenní stravování 5x denně (stravování začíná v den příjezdu obědem a je 

ukončeno v den odjezdu snídaní) a odpovídá požadavkům zdravé výživy s ohledem 
na věk dítěte a respektuje české stravovací návyky. Strava zahrnuje snídani, 
přesnídávku, oběd, svačinu a večeři, 

d) celodenní zajištění pitného režimu. 
2. Poskytovatel bude poskytovat ubytování i stravu v místě pobytu dle čl. V. odst. 2 smlouvy. 

 
 

V. 
Nástupní termíny a stornopoplatky 

 

1. Ozdravný pobyt se uskuteční v termínu od 25.5.2020 – 29.5.2020 (dále jen „turnus“) 

 
2. Místo pobytu : Resort Blatnice, Radostovice 33, 39152 Smilovy Hory 

Tel.: 727 826 820 



 

 

 
3. Objednatel může odstoupit v průběhu turnusu od smlouvy (ukončit pobyt v plném rozsahu) 

v případě hrubého porušení smluvních podmínek ze strany poskytovatele. V tomto případě 
objednatel uhradí poskytovateli pouze tu část pobytu, která se uskutečnila. 

 
4. Storno poplatky: 
 
Onemocnění / úraz při pobytu v Resort Blatnice - žák zaplatí pouze tu část ubytování a stravy 
kterou využil. Při dřívějším odjezdu z jiných důvodů bude účtována částka 100%. 
 
Onemocnění / úraz a jiné důvody neschopnosti zúčastnit se pobytu v Resortu Blatnice v uvedeném 
termínu bude řešen dle storno podmínek Resortu Blatnice, tedy: 
 
          • zrušení rezervace 90 - 30 kalendářních dnů před datem příjezdu 30% ceny 
          • zrušení rezervace 29 – 8 kalendářních dnů před datem příjezdu 50% ceny 
          • zrušení rezervace 7 – 0 kalendářních dnů před datem příjezdu 80% ceny 

 
 
 

VI. 
Cena za poskytnuté služby a platební podmínky 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následující ceně za služby poskytované poskytovatelem 

objednateli dle této smlouvy:  
 

Ubytování a stravování 1 dítě/1 den   500 Kč vč. DPH 
 

Ubytování a stravování 1 dospělý/ 1 den 500 Kč vč. DPH 
 

 
V ceně jsou započteny všechny náklady spojené s ozdravným pobytem. Cena zahrnuje 

ubytování, stravování a všechny další služby, potřebné pro zajištění řádného ozdravného pobytu 
dle podmínek sjednaných touto smlouvou. 

 
Ceny sjednané touto smlouvou za osobu/den jsou cenami nejvýše přípustnými. 

 
 
2. Celková cena za plnění při počtu 24 dětí a 3 dospělých osob  

Celková cena za plnění s DPH 54 000 Kč 

3. Platby budou prováděny v korunách českých na základě předložené faktury. Záloha je ve výši 
50 % částky. Doplatek je poté řešen 14 dní před nástupem na ozdravný pobyt. 

4. Faktura bude odeslána na adresu objednatele.  

 

 

 
 



 

 

VII. 
Ostatní ujednání 

 
1. Poskytovatel odpovídá za kvalitu poskytovaných služeb v rozsahu daném obecně závaznými 

právními předpisy dle čl. III. odst. 2. této smlouvy. 
2. Poskytovatel neodpovídá za výběr účastníků ozdravných pobytů ani za jejich dopravu do a 

z příslušného ubytovacího zařízení. 
3. Poskytovatel souhlasí ve smyslu §5, odst. 4, zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této 
smlouvě a to po dobu neurčitou, zejména pro účely uzavření této smlouvy. 

4. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu s poskytovatelem. 
5.    Objednatel svým podpisem stvrzuje UBYTOVACÍ PODMÍNKY uvedené na webových 
       stránkách www.rekreaceblatnice.cz . 

 

VIII. 
Doba platnosti a zánik smlouvy 

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou a to ode dne jejího podpisu oběma smluvními 
stranami do posledního dne turnusu, uvedeného v čl. V odst. 1 smlouvy. 

2. Strany smlouvy se zavazují, že jakékoliv neshody v plnění této smlouvy budou řešit 
přednostně prokazatelným smírným jednáním. 

 
 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

  
1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právní řádem České republiky, zejména zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
2. Změny a doplňky k této smlouvě mohou být prováděny pouze se souhlasem obou smluvních 

stran a to písemně, formou číslovaných dodatků. 
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  
 

  

 V……………………..……... dne          V Radostovicích     dne: 16.1.2020 
 
  
 
 
 
 
 
…………………………      ………………………… 

Objednatel        Poskytovatel 


