
Smlouva o ubytování
uzavřená podle § 2326 občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Filip Šulc 
Bouda Mír
543 44 Černý Důl 180
IČ: 08539031 
DIČ: CZ7803043259 
Tel: +420499896342, +420721412133 
e-mail: boudarikrkonose@gmail.com 
Bankovní spojení: KB Náchod 
Číslo účtu: 123-489600297/0100 
zastoupená panem Filipem Šulcem 
(dále jen dodavatel)

Gymnázium Jihlava 
Jana Masaryka 1 
586 01 Jihlava
IČ:60545984 
(dále jen objednavateO

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zajištění pobytu účastníků lyžařského výcvikového kurzu, který zahrnuje 
ubytování a stravování žáků a pedagogů.

III. Podmínky smlouvy
Pobyt se uskuteční ve středisku Bouda Mír Černý Důl.
Termín:8.2.-13.2.2021 
Počet účastníků: max. 70 osob

IV. Stravování
Dodavatel zajistí pro účastníky 3x denně stravu a pitný režim. Pobyt začíná večeří v den 
příjezdu a končí snídaní a balíčkem na cestu v den odjezdu.

V. Cenové podmínky
Za poskytnutí služeb se sjednává cena za pob^:
-studenti do 15ti let 2650 Kč včetně DPH
-studenti nad 15 let 2800 Kč včetně DPH , j ^ ^ •
Celková cena vychází ze skutečněho počtu osob a počtu dní pobytu.' ^

VI. Platba ' V A \
Úhrada pobytu bude provedena následovně: » ■
a) na základě zálohově faktury č. 2116 uhradí objednavatel zálohu ve výši 50000 Kč do 
30.11.2020

b) v den ukončení pobytu se provede závěrečně vyúčtování podle skutečněho stavu a 
doplatek bude uhrazen na základě konečné faktury se splatností 14 dnů.
Za pozdní platby je účtované penále ve výši 1% za každý den prodlení.

Vil. Storno poplatky při odstoupení od smlouvy



a) 28 - 7 kalendářních dnů do ubytování 40 % z ceny ubytování
b) 6 -1 kalendářní den do ubytování 70 % z ceny ubytování
c) Pokud není pobyt zrušen předem a nástup se neuskuteční nebo je bez vážného důvodu 
dříve ukončen, hradí se 90 % smluvní ceny (tj. ceny za ubytování a stravování).
Při nedodržení smluvně dohodnutého počtu osob se storno poplatky hradí, pokud je celkový 
počet osob nižší o 10% a více. Oznámení o odstoupení smlouvy musí být písemné.
V případě neuskutečněni pobytu z důvodu epidemie nebo karantény potvrzené krajským 
hygienikem, bude záloha převedena do další sezóny, nebo převedena na vouchery pro 
rodiny žáků nebo vrácena objednavateli.

Vlil. Další dohodnuté podmínky
Pokud nebude sjednáno jinak, má objednavatel právo na odvoz standartního počtu 
zavazadel z Černého Dolu na „Boudu Mír“ v den příjezdu a odvoz zavazadel do Černého 
Dolu v den odjezdu. V případě nadstandartního počtu zavazadel bude účtován poplatek za 
další transport.

V den odjezdu je objednavatel povinen předat pokoje po snídani v původním stavu, v jakém 
byly převzaty. Při předání a převzetí bude společně zkontrolován stav užívaných prostor a 
jejich zařízení, případné škody budou okamžitě sepsány a také budou dohodnuty podmínky 
úhrady.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 v platném znění, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zajistí objednatel.
Pro účely zveřejnění poskytne dodavatel objednateli elektronický obraz textového obsahu 
smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu (např. formáty RTF, PDF, ODF).

IX. Platnost a účinnost
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nich jeden náleží dodavateli a jeden 
objednavateli.
Tato smlouva nabyde účinnosti dnem zapsání do registru smluv.

V Černém Dole 30.10.2020

BOUDA AAÍR
Filip Suic ^ 

54344CemýDůl ^ 
IČ: 085 39 031, DIČ: C27803043259

Objednavatel:
Gymnázium Jihlava
Jana Masaryka 1,586 01 Jihlava 
IČ; 60545984 tel.: 567 579 740


