
 

 

Příjemce služeb: Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1, 586 01, Jihlava IČ: 60545984, zastoupený 
Mgr. Pavlem Sukem, ředitelem školy 
Poskytovatel služeb: Libor a Hana Konkolští, Husova Bouda, Pec pod Sněžkou 26, 542 21, 

IČO: 25 93 50 54 

I. Účel Smlouvy 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o zajištění služeb (dále jen „Smlouvu“)  

na zajištění ubytování pro žáky Gymnázia Jihlava, Jana Masaryka 1, Jihlava. 

II. Předmět Smlouvy a doba plnění 
1. Předmětem této Smlouvy je zajištění služeb, spočívající v zajištění ubytování pro žáky a 

pedagogy Gymnázia Jihlava, Jana Masaryka 1, Jihlava na šestidenním lyžařském výcvikovém 
kurzu. 

2. Poskytovatel služeb se touto Smlouvou zavazuje, že příjemci služeb zajistí ubytování, plnou 
penzi, pitný režim a dopravu zavazadel rolbou. 

3. Termín plnění 
Lyžařský výcvikový kurz se uskuteční v termínu: 19. 3. – 25. 3. 2023. 

4. Rozsah ubytování 
Poskytovatel služeb zajistí ubytování na Husově Boudě, plnou penzi, pitný režim a dopravu 

zavazadel rolbou pro cca 31 účastníků. Začíná se večeří a končí se obědem ve formě balíčku 
na cestu. 

III. Místo plnění 
1. Služby uvedené v článku II. této Smlouvy budou poskytovatelem služeb realizovány 

v následujícím místě plnění: Husova Bouda, Pec pod Sněžkou. 

IV. Cena, plnění, platební podmínky 
1. Cena za provedení předmětu této Smlouvy dle článků I. a II. byla stanovena dohodou 

smluvních stran dle zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. 
Cena ubytování, plné penze a pitného režimu s DPH: Kč 690,- na žáka/pedagogického 

pracovníka. Celková částka bude účtována podle aktuálního počtu účastníků.  Celková cena 

může dosáhnout při počtu 26 studentů maximální hodnoty 107 640 Kč za studenty a 

12 420 Kč za pedagogický dozor.  
Cena dopravy zavazadel rolbou s DPH: 2 000 Kč za jednu cestu. Počítá se se dvěma rolbami 
z Pece pod Sněžkou na Husovu Boudu a dvěma rolbami z Husovy Boudy do Pece pod 

Sněžkou. Dvě rolby platí poskytovatel služeb. Celková částka nepřesáhne 4 000 Kč. 
2. Poskytovatel služeb prohlašuje, že celková cena obsahuje veškeré náklady spojené 

s realizací služby.  
Cena bude příjemcem služeb uhrazena na základě faktury vystavené poskytovatelem služeb 
po uskutečnění lyžařského výcvikového kurzu. 



 

 

V. Zánik smlouvy 
1. Tato Smlouva zaniká: 

a) uplynutím lhůty, na kterou byla uzavřena, 
b) písemnou dohodou obou smluvních stran,  
c) výpovědí smlouvy, kdy výpovědní lhůta je pro obě smluvní stejná v délce tří měsíců, 

d) okamžitým jednostranným odstoupením od Smlouvy v případě, kdy druhá smluvní 
strana poruší povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně závazné právní 

předpisy, 
e) v případě, že pobyt nebude možný z důvodu vládních nařízení spojených s pandemií či 

s karanténou nařízenou krajským hygienikem. 

Odstoupit od Smlouvy je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila. 
Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. 

VI. Závěrečné ujednání 
Smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotovena ve dvou 

stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 

Smlouvu příjemce služeb zveřejní v Registru smluv. 

V Jihlavě dne                                                                         V Peci pod Sněžkou dne  

 

Za příjemce služeb:                                                            Za poskytovatele služeb: 
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