
Smlouva o zajištění pobytu 

ze dne:  02.11.2022 

 

 

Dodavatel: 

 

IČO: 03116514, DIČ: CZ03116514, bankovní spojení: 2110262254/2700 

H+M Breakrstrom s. r. o., Bohdíkovská 2352/117, 787 01 Šumperk,  

www stránky: chatacervenohorskesedlo.cz 

 

 

Odběratel: 

Název, adresa: Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 

                          Masarykovo náměstí 8, Šumperk 787 01 

zastoupená: Mgr. Milan Maceček, ředitel školy 

Fakturační údaje: IČO: 49589792,  bankovní spojení: KB 86-7476410277/0100 

                             

 

Smluvní ujednání: 

 

Termín pobytu:  29. 1. - 2. 2. 2023, 4 dny 

 

Cenové podmínky:                      ubytování za osobu a den:  500 Kč 

                                                         strava za osobu a den:    320 Kč 

                                 Cena celkem za pobyt za osobu a den:  820 Kč včetně DPH 

Storno podmínky: 

 

Poskytovatel nebude účtovat stornopoplatek za předpokladu, že by důvodem k neúčasti byla skutečnost 

zapříčiněná epidemiologickou situací, která by pobyt znemožnila, a to z následujících důvodů:  

Uzavření škol z důvodu epidemie Nařízení karantény ze strany příslušné KHS či její pobočky danému třídnímu 

kolektivu, skupině či celé škole, Zákaz realizace školních či pobytů ústředním orgánem (Ministerstvo 

zdravotnictví, Ministerstvo školství), Zákaz poskytování ubytovacích služeb, Zákaz výjezdu školy na základě 

lokálních opatření vyhlášených KHS či centrálními orgány, příp. jiným nařízením centrálního orgánu či orgánu 

veřejného zdraví, který znemožní realizaci pobytu z důvodu epidemiologického.  

V případě zrušení lyžařského kurzu ze strany odběratele z jiných důvodů než výše uvedených je záloha 

nevratná. Minimální počet je 40 osob, v případě nenaplnění minimálního počtu osob bude cena dopočítána za 

ubytování v počtu chybějích žáků/studentů/dozoru do min. počtu 55-ti osob. V případě odjezdu jednotlivých 



osob v průběhu konání lyžařského výcviku bude odečtena cena za nevydanou stravu, cena za ubytování je 

nevratná. 

Počet osob:  počet žáků: …35…….. osob 

                     počet instruktorů: …7…….osob 

 

 

Celková cena činí: 42 osob x 4 dny x  820 Kč/osoba/den, celkem 137.760 Kč včetně DPH. 

 

• Dodavatel se zavazuje: 

• zajistit ubytování včetně stravy na Chatě Červenohorské sedlo, Kouty nad Desnou 72, 788 11 Loučná 

nad Desnou.  

• zajistit stravu: plná penze, pitný režim 

• vystavit konečnou fakturu na základě skutečného počtu zúčastněných osob, při dokoupení stravy 

apod.  

 

Odběratel se zavazuje: 

• uhradit zálohovou fakturu ve výši 70% z celkové částky v termínu do 10. 12. 2022 

• uhradit konečnou fakturu v termínu její splatnosti 

 

 

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran, z nichž 

každá ze stran obdrží 1 vyhotovení. 

 

 

V Šumperku, dne  02.11.2022                                                 V Šumperku dne 01.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

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

        .H+M Breakrstrom s. r. o.                                                                   Gymnázium Šumperk 


