
Smlouva o organizaci lyžařského kurzu č. j. ZS LUP 318/2017 

 

Odběratel: 

Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 

Lupáčova 1/1200 

130 00 Praha 3 

IČ 63831368 

Zastoupena: Mgr. Jiří Kopecký 

Dále jen odběratel 

Dodavatel:   

název:  Scarlet europe s.r.o. 

adresa:  Braunerova 563/7, 180 00 Praha 8 - Libeň 

IČ: 02498553 

DIČ: CZ02498553 

Zastoupena:  Jindřichem Müllerem – jednatelem společnosti 

Provozovna:  penzion Sokol Paseky nad Jizerou 

Firma je zapsána Městkým soudem v Praze, oddíl C, vložka 22014 

Dále jen dodavatel 

Odběratel zmocňuje Ing. Jarmilu Tomáškovou vedením lyžařského výcvikového kurzu a 

zároveň pracovníkem zodpovědným pro plnění této smlouvy. 

Předmět smlouvy 

zajištění lyžařského kurzu pro výše uvedeného odběratele u dodavatele v termínu: 

od 4. 3. do 9. 3. 2018 pro výjezdovou skupinu v počtu cca 72 žáků, počet pedagogického 

dohledu cca 9 

Dodavatel poskytne tyto služby při nákladech 2 300,- Kč včetně DPH na jednoho žáka při 72 

žácích. Tato částka zahrnuje stravování formou plné penze, včetně zajištění pitného režimu a 

ubytování. 

Dodavatel poskytne tyto služby i pedagogickému dozoru, a to zdarma. Dodavatel potvrzuje, 

že cena na jednoho žáka je konečná bez ohledu na počet žáků, kteří se zúčastní zotavovací 

akce. 

Finanční plnění 

Odběratel zajistí, aby uvedená částka za jednotlivé účastníky byla splacena na určený účet na 

základě platebního dokladu vystaveného dodavatelem. Záloha na akci ve výši 75 000 Kč 



bude zaplacena převodem na účet dodavatele nejpozději do 23. 10. 2017. Zbývající částka 

bude splacena po ukončení kurzu, a to do 7 dnů od obdržení faktury. V případě neúčasti 

žáka z důvodu nemoci se storno nepožaduje. 

 

 

Smluvní podmínky 

Odběratel se zavazuje: 

- zabezpečit výjezd po stránce pedagogické, zdravotní a organizační 

- určit odpovědného pracovníka jako vedoucího s pověřením vést veškerá jednání 

s dodavatelem objektu 

- řídit činnost pedagogického doprovodu a kontrolovat oboustranné plnění smlouvy, 

- zkontrolovat, zda všichni pracovníci zajištění smluvně plní podmínky plnění smlouvy,  

- zkontrolovat, zda všichni pracovníci zajištění smluvně plní podmínky dané zákonem o 

pedagogických pracovnících (trestní rejstřík, zdravotní způsobilost, odpovídající kvalifikace) 

- zajistit, aby vedoucí vedl řádnou evidenci přítomných účastníků 

- zajistit součinnost s dodavatelem při plnění platebních podmínek, zejména zkontrolovat 

plnění platebních podmínek po vydání platebního dokladu 

- informovat o pobytu dětí příslušného lékaře a OHS a celkově zabezpečit zdravotní zajištění 

pobytu žáků 

Dodavatel se zavazuje:  

- zahájení pobytu 4.3.2018 obědem 

- ukončení pobytu 9.3.2018 snídaní 

- prohlašuje, že má povolení poskytovat ubytovací a stravovací služby pro hromadné akce 

mladistvých 

- prohlašuje, že veškeré prostory uvnitř objektu i mimo něj v přímé správě dodavatele jsou 

bezpečné ve smyslu obecně právních předpisů 

- zajistit hygienické zařízení v dostatečném množství 

- zajistit dodávku teplé vody denně 

- provozovatel čestně prohlašuje, že objekt je napojen na veřejný vodovod a odpovídá 

hygienickým požadavkům pro ozdravný pobyt dětí 

- dodržovat zákonné předpisy k hromadnému stravování žáků 

- zajistit dostatečné množství nápojů vhodných pro děti bez časového omezení 

- zajistit stravování 3 x denně s možností druhé večeře dle poptávky 

- veškerá jednání vést s vedoucím zotavovací akce 



- zajistit prostory pro úschovu lyží (snowboardů) 

Závěrečná ujednání 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu. Její změny nebo zrušení jsou možné pouze 

v následujících případech: po vzájemné dohodě a v případě hrubého porušení sjednaných 

podmínek. Jakékoliv změny v termínech, podmínkách a dalších okolnostech pobytu jsou 

možné jen písemným dodatkem. 

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele svým podpisem této smlouvy mimo 

jiné uděluje objednateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek 

obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 

předpisů. 

V ostatních náležitostech platí zákony ČR. 

Smlouva se uzavírá na dobu od 4. 3. 2018 do 9. 3. 2018. 

V Praze dne 17. 10. 2017 

 

Odběratel:       Dodavatel:  

ředitel školy       jednatel společnosti 

 Mgr. Jiří Kopecký      Jindřich Müller  
 

 


