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Smlouva o ubytování a dalších službách 

uzavřená mezi 

 

Lázně Bělohrad a.s. 
Lázeňská 165, 507 81 Lázně Bělohrad  
IČ: DIČ: CZ46504834 
zastoupena Ing. Jaromírem Ferbrem, předsedou představenstva a Ing. Miroslavem Benešem, 
místopředsedou představenstva 
 
 (dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Střední škola, základní škola, mateřská škola, dětský domov a speciálně pedagogické centrum 
Mladá Boleslav, příspěvková organizace 
Na Celně 2, 293 01  Mladá Boleslav   
IČ: 70107114 
zastoupena Mgr. Ivanou Pacovskou, ředitelkou školy 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
 

Článek 1 – předmět smlouvy 
 
Předmětem této smlouvy o ubytování a dalších službách spojených s welness víkendem pro 
zaměstnance školy ve Spa resortu Tree of Life v roce 2022, konkrétně v termínu 8.4. – 10.4.2022  je 
závazek poskytovatele objednateli poskytnout ubytování, stravování a další služby dle specifikovaných 
požadavků zaslaných objednatelem zprostředkovateli předem. Poskytovatel se zavazuje služby 
poskytnout v požadovaném rozsahu a dohodnuté kvalitě s dodržením hygienických norem, řádně a 
včas. Objednatel se zavazuje objednanou službu převzít a uhradit zprostředkovateli plnou cenu 
objednaných služeb.  
 
 

Článek 2 – práva a povinnosti smluvních stran 
 
Poskytovatel: 

a. se zavazuje poskytnout službu plně, včas, řádně a bez závad 
 

b. poskytne volné pokoje dle konkrétní poptávky 
 

c. poskytne stravu v plné výši dle konkrétní poptávky 
 

d. poskytne a zajistí prostory k jednání dle konkrétní poptávky 
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Objednatel: 

a. má právo užívat přidělené pokoje, společné prostory, prostory k jednání, restauraci 
v konkrétním objednaném termínu 
 

b. je povinnen dodržovat ubytovací řád, nepoškozovat vybavení a zařízení hotelu 
 

c. bez svolení poskytovatele nesmí provádět podstatné změny ani úpravy pokojů či dalších prostor 
 
 

Článek 3 – cena za ubytování a další služby a platební podmínky 
 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za ubytování, stravování a ostatní služby sjednanou cenu dle 
nabídky, a to: 6 378 Kč za osobu a pobyt. Obsah pobytu je přílohou smlouvy č. 1. 
 

2. Splatnost ceny je stanovena na základě vystavené faktury poskytovatelem po skončení akce 
se splatností 14 dnů. 

 

Článek 4 – storno podmínky 
 

1. Zrušení akce objednatelem je možné na základě písemného vyrozumění, a to za následujících 

finančních podmínek: 

a. 14 dní – 10 dní před zahájením akce – 50% z celkové objednané částky 

b. 9 dní – 5 dní před zahájením akce – 75% z celkové objednané částky 

c. 5 dní a méně před zahájením akce – 100% z celkové objednané částky 

 

Článek 5 – závěrečná ustanovení 
 

1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a to od 8.4. do 10.4.2022. 

2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být pouze písemné a podepsané oběma smluvními 

stranami.  

3. Platnost této smlouvy nastává ke dni podpisu smlouvy oběma stranami. 

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a po jejím podpisu si každá ze stran ponechá po 

jednom stejnopisu. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jsou oprávněni smlouvu uzavřít, její obsah je 

jim znám a na důkaz své svobodné a vážné vůle připojují svůj podpis.  



 

Lázně Bělohrad a.s., Lázeňská 165, 507 81 Lázně Bělohrad, +420 493 767 000, info@belohrad.cz, www.belohrad.cz  

Stránka 3 z 3 

 
 

V Lázních Bělohrad dne ……………………    

 

Za poskytovatele:     Za Objednatele: 

………………………………………………………….  …………………………………………………….. 

Ing. Jaromír Ferbr, předseda představenstva  Mgr. Ivana Pacovská, ředitelka školy 
 
…………………………………………………………… 
 
Ing. Miroslav Beneš, místopředseda představenstva 
 


