
Smlouva č: 961845
se uzavírá podle § 10 vyhtášky nnŠnnr Čn arOSiZOOs Sb. ve znění pozdějších předpisů o

školslcých výchovných a ubytovacích zařízeních a škots!§ýqh účeloqýsh,aeříqeních ]]. j..::!.. i; :|j:] :]: .

smlouvu o zajištění zotavovacího pobytu ve škole v přírodě mezi:

A) Název školy: Škola Ja"oslava Ježka, Mateřslcí škola, základní škola, prakticlcí škola
a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Praha 1, Loretánskál9 a17
Adresa: Praha 1, Flradčany, Loretánská I04l79,118 00
Zastoupená: Mgr, Janem Hájkem
IČ : 481 34 546 plátce DPH: ne
Tel : 220 515 264 email pro zaslání faktury: martina.helesicova@skolajj.cz
Kontaktní osoba: PaedDr. Martina Helešicová tel.:220 515 I24

e-mail:martina.helesicova(Eskolajj.cz (dálejen,,objednatel")

B) Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy
, ,18ó-Ofrffia,&=Karlín,IfurřínsffiíŤ-- 

--Zastoupená : Ing. Mgr. Liborem Bezděkem
tČo: oooo+zsg
DIČ: CZ00064289
Tel :222 333 850
Fax:224 815 740
Bankovní spojení: PPF BANKA a. s. Praha - 4 ěíslo úětu 2000150008/6000
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Šatrová tel:383 399 727 e-mail:strelskehostice@ddmpraha.cz
(dále jen,, ubytovatel ")

L

Předmětem této smlouvy je zabezpečen' ,o,uuolliffii§ffi;J děti ve škole v přírodě v areálu ubytovatele.

il.
Místo a doba pobytu

(1) Místo pobyťu: Škola v přírodě,387 15 Střelské Hoštice 100
(2) Doba pobytu (od - do): 13. -22.6.2018
(3) Předběžnýpočet lůžek: l20
(4) Závazněje nu0ro počet lužek potwdit do 10 dnů před začátkem pobytu.
(5) Stravování: plná penze prvníjídlo: oběd

posledníjídlo: snídaně
ilL

Cenová ujednání
(1) Cena za pobyt ve škole v přírodě ve smyslu čl. il, této smlouvy je neměnná, stanovená ve qýši:

cena za den
Cena zapoby.t 1 osobyil den zastraw a ubytování s povlečením
Dle § 5ll1A Zákona č.23512004 Sb. o dani zpřiďané hodnoty jedná se o plnění osvobozené od daně bez
nároku na odečet.
Děti do 2 let věku - pob),t zďarma, alebez nároků na lůžko a stravu
Děti od 2 do 6 |et plná penze 280,-- Kč
Ostatní plnápenze 300,-- Kč
Polopenze-pro všechrry věkové kategorie 260,-- Kč
Zátěžová strava 360,-- Kč
Pedagogický ďozor má pobyt zdarma, maximálně však l dozor na 10 dětí.
po příchodu do zařízení ie nutné dodat seznam ubvtovanÝch osob s adresou a datem narození
v budovách areálu ie nutné nřezutí.
v areálu není možné umístit iakákoliv zvířata.
Způsob úhrady: fakturou
Předpokládaná cena pobytu je cca 250 000 Kč, objednatel složí zálohu cca 507" tj. 125 000 Kč do 13. 5.
2018 na záklaďě vystavené faktury ubytovatelem a zaslané v elektronické podobě objednateli, s čímž
objednatel souhlasí. Pokud nebude do uvedeného termínu zaplacena záIoha a zaslána ryět potvrzená
smlouva, rezeryace se automaticky zrušuje! Konečná qýše nákladů bude smluvními stranami sjednána
podle počtu osob, které se akce skutečně zilčastni a podle druhu ubytování, které jim ubytovatel skutečně



posk}tne. Vpřípadě, že zdůvodu menšího využiíi počtu lůžek. než je uvedeno ve smlouvě, bude konečné
vyúčtování nižší než zaplacená záloha, tento rozdíl je smluvní pokutoLt, kterou je ubytovatel oprávněn
započíst ve vyúčtování po skončení pobýu. V případě zrušení pobytu 60 až 30 dnů před akcí ze strany
objednatele před smluveným nástupem bude ubytovatel účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 25oÁ ze
zálohy a při znršení pobyu 29 a méně dnů před akcí , bude ubytovatel účtovat objednateli smluvní pokutu
ve v,ýši 40oÁ ze zálohy. Vzniklé náklady při změně smlouvy vyvolané objednatelem, tj. náklady, které
ubytovatel již účelně a prokazatelně na akci vynaložil, je objednatel povinen hradit, s v},jimkou případu,
kdy plnění smlouvy zabrání vyšší moc, pak ubytovatel vrací celou zaplacenou částku uvedenou v Čt. tt.
této smlouvy. Celkové vyúčtování bude provedeno po splnění závazků ztéto smlouvy na základě faktury
zaslané ubytovatelem objednateli v elektronické podobě, s čímž objednatel souhlasí. Tato faktura bude
splatná do l0 dnů odjejího doručení objednateli, Faktury musí mít náležitosti daňového a účetního
dokladu. Pokudje objednatel v prodlení s placením faktury, je povinen zaplatit ubytovateli úroky z prodlení
podle platných právních předpisů.

lv.
Práva a povinnosti smluvních stran

Ubytovatel je povinen:
Posk}tnout ob.iednateli už,ivání společných a dalších prostor a zařizeni tlle h;,gienických požadavkú na zotavovací akce
pro děti a zajistit mu nerušenÝ výkonjeho pr/rv a pclvinností spo.jených sc zabezpečením úkolů škol1" v přírodě.
Zabezpeóit řádný úklid všech poskl,tnutých prostor v rámci platných hygienických norem a předpisú.
Seznámit ob_iednatele s ustanoveními vnitřního řlrclu školy v přírodč.
Ubýovatel se zavazu.je dodržovat platné hygienické. bezpečnostní a požární předpisy,.
Objednatel je povinen:
Dodržovat platný vnitřní řád školy v přírodě.
Zap|atit za posky.tnuté služby ubytovateli cenu ve výši a lhůtách stanovených v této smlouvě.
Užívat řádně prostory mu pclskytnutó smlouvott. V těchto prostorách nesmí bez souhlasu ubytovatele provádět žádné
podstatné změny.
Při zahájení pobýu převezme pověřený pracovník objednatele příslušné mislnclsti a vybavení. Po skončení pobltu ve
škole vpřírodě předá všechny lžívané plosiory a věci. které užíval. vestavu, vjakém je převzal. spřihlédnutím
k obvyklému opotřebení,
Nahradit případnou vzniklou škodu na majetku škol1,v přírodč zpúsobenou prokazatelnčjejími účastníky.
Uhradit ubytovateli veškerý materiál. zbož,í č1 služb_v'', které mu budou na _jeho žádost posky.tnuty. pokud jejich
poskýnutí není podle této smlouvy povinností školy v přírodě.
Při účasti děti mladších 15 letje nutno respektovat nížc uvcdené požadavky zákona č. 258/2000 Sb..
o ochraně veře"jného zdraví. ve znční pozdč.iších předpisů (ze_jména ust. § 7 - l 1) a prováděcí v;-hlášku
č. l06/200l Sb., o hygienických požadavcích na zotal,ovací akcc pro dčti. ve znění pozdč.jšich předpisú. Objednatel je
povinen 1 měsíc před dnem nástupu k pobytu nahlásit svoji účast na Krajské hygienické stanici České
Budějovice, pracoviště Strakonice, Žižkova 505,386 0|, e- mail: iirina.cilkova@khscb.cz, te|.387 712820.Dále
je nutntl dodržovat zákon č. 37912005 Sb.. o opatřcních k ochranč přcd škodami zpťrsobený,mi tabákovými výrobky.
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisl--iících zlrkonú. zejména ust. § 8. poclle něhož sc zakazuje
kouřit ve vnějších i vnitřních prostorách l,šech ry,pů škol a školský,ch zařízení, Nedodržuje-li osoba zákaz kouření v
místech uvedených v § 8, a to ani po l,i,zvě ubltovatele. ab1, \, tomto iednání nepokračovala nebo aby prostor opustila"
je ubýovatel oprávněn požádat obecní policii nebo Policii ť'cskc repuhlikr o zúkrok smčřuiicí k dodržení zákazu.
Pokuc1 přcdpokládaná výše hc.dno§, přeclmětu této sntlour1 přes/r}rne 5() 000 Kč bcz claně z přidané hodnotr,. bude text
této smlouvy dle zákona č.340/20l5 vposlednínl znění zlcřcjněn ubvtovatelem ve veřejně přístupné clektronické
databazi. Smlouva, jakož i případné dodatky. nabývající pral,osti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými záslupci
siillu-,,iiíih si;iina dlrem uvci,c.jiičrií ic .:ci,*jlrč pří:tuprlirLi iegisLrrr srniul. Irlrlutií trriuiirrtětu réio slrriouvy pied ťičinno:,i-i
této srnlouv,,-,sc považu.je za plnění podie téro srnloLtvr a prltva a pol,innosti z nčj vznikle sc řídi touto smlouvou.
Další ujednáni: Ubytovatel je povinen nakládat s clsobnitrti údaji, které nru sdělil objednatel dle č1.1II. této smloul"v
v souladu s platnými obecně závaznÝmi právnirni přcdpisv Lrpravu.jícími ochranu osobních údajú (z.č. l0l/2000 Sb.. ve
znění pozdějšich předpisů).

v.
zár,ěrečné ustanovení

Smlouva sc vyhotovu.ie vc dvou stejnopisech a nabývá platnosti podpisern oprávněných zástupcú smluvních stran.
Každý zúčastníků si ponechá.iedno vyhotovení smlouvy. Změny a doptňky je možné provést po dohodě obou
smluvnich stran formou písemných číslovaných dodatků potvrzených oběma smluvními stranami.

DOm dětía mládeže hlavního mésta Prahy
Karlínské náměstl 7, l86 00 Praha 8 - Karlín

lČ0: 00064289, DlČ: CZo0064289
Ředitelswi (2)
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