
SPORTHOTEL BARBORKA s.r.o.

se sídlem:

373 41 Hluboká nad Vltavou, Zahradní 879

dále jen dodavatel,

tel, fax 607117026

e-mail: info@sporthotelbarborka.cz

IČO 28074378, DIČ CZ28074378

bankovní spojení Čs. spořitelna, č. účtu 0575702329/0800

zastoupené panem Martinem Smetanou

ve funkci jednatel spol.

a

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 13, MLÁDÍ 135

se sídlem: 

Mládí 135/4, Stodůlky 155 00 Praha 5

dále jen odběratel,

tel. 235515464, e-mail: skola@zsmladi.cz 

IČO 70101078, DIČ CZ70101078,

bankovní spojení Čs. spořitelna a.s., č. účtu 0130887359/0800

zastoupená panem PhDr. Jaroslavem Vodičkou, 

ředitelem školy

uzavírají spolu tuto

SMLOUVU S PROVOZOVATELEM ZAŘÍZENÍ O ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLY V PŘÍRODĚ  

1. Dodavatel zajistí ubytování a stravování v rekreačním objektu Sporthotel Barborka 
s.r.o, Zahradní 879, v Hluboké nad Vltavou v termínu od 14. 5. 2018 do 18. 5. 2018.

Cenová 
kalkulace

žáků na osobu a 
den

dospělých na osobu a 
den

Celkem

Ubytování 64
489Kč

7
0 Kč 125.184Kč

Stravování 64 7

Náklady  na  ubytování  a  stravování  budou  účtovány  podle  počtu  žáků  a 
pedagogického doprovodu, nahlášeného k 14. 4. 2018. Pokud žák zruší účast na 
pobytu jeden měsíc a déle před dnem nástupu na pobyt bude mu vrácena záloha ve 

mailto:skola@zsmladi.cz


výši 30% vypočtená z celkové kalkulace na pobyt/žáka. Pokud zruší účast v kratší 
časové  lhůtě,  tj.  jeden  měsíc  a  méně,  záloha  ve  výši  30% na  žáka  propadá.  Z 
vážných zdravotních důvodů lze po předložení lékařského potvrzení učinit výjímku a 
pokud se nedostaví v den příjezdu na pobyt nejvíce 4 žáci nebudou jim účtovány 
storno poplatky, tedy bude jim vrácena záloha 30%. Náklady na ubytování a stravu 
pedagogického doprovodu budou zakalkulovány do ceny za ubytování a stravu žáků. 
V případě  předčasného  odjezdu  dítěte  ze  ŠVP  se  vrací  částka  za  stravu  od 
následujícího dne. Částka za ubytování se v tom případě nevrací.

2. Pobyt školy v objektu:

den hodina strava začíná (končí) jídlem

nástup 14. 5. 2018 10:00 – 11:00 obědem

ukončení 18. 5. 2018 10:00 snídaní a balíčkem na cestu

3.  Dodavatel  prohlašuje,  že  uvedený  objekt  splňuje  hygienické  podmínky 
ubytovacího a stravovacího zařízení a podmínky pro zabezpečení výchovy a výuky 
v souladu  s vyhláškou  č.  106/2001Sb,  dále  splňuje  nároky  bezpečnosti  práce  a 
protipožární ochrany. Dodavatel dále prohlašuje, že používaná voda je z vodovodu 
pro  veřejnou  potřebu.  Pokud  je  voda  získávána  z jiného  zdroje,  dodavatel  jako 
přílohu  této  smlouvy  doloží  protokol  o  kráceném  rozboru  jakosti  pitné  vody  dle 
ustanovení  §8  zákona  č.  258/2000Sb.  o  ochraně  veřejného  zdraví  a  stanovisko 
hygienického orgánu, že voda je pitná (nejméně jeden měsíc před konáním akce).
Dodavatel prohlašuje, že uvedený objekt splňuje podmínky pro zabezpečení výchovy 
a  výuky,  zejména  dostatek  výukových  místností.  Pobyt  školy  v  přírodě  nebude 
narušen  ubytovacími  nebo  restauračními  službami  pro  cizí  osoby.  Pro  ubytování 
zdravotníka bude vyčleněn zvláštní pokoj, který bude zároveň ošetřovnou a izolací 
pro nemocné.  Cena za ubytování a stravu zdravotníka je zakalkulována do ceny za 
žáky.

4. Nejbližší lékařskou péči poskytuje MUDr. Vladimír Viktora ve Zdravotním středisku, 
Masarykova 1, Hluboká nad Vltavou, telefon 387 966 200 dle ordinačních hodin.

5.  Stravování  účastníků školy v  přírodě zajistí  dodavatel  v  souladu se zvláštními 
nároky  na  výživu  dětí  5x  denně  (svačiny,  dostatek  ovoce,  zeleniny,  mléčných 
výrobků, pitný režim s dodávkou tekutin 2 l na osobu) a po dohodě s vedením školy v 
přírodě, se kterým předem sestaví jídelníček.

6. Dodavatel dále zajistí:
● organizační pomoc při zabezpečení ubytování při příjezdu, v případě onemocnění 

a další nezbytně nutnou pomoc v případě nepředvídaných událostí
● běžnou údržbu objektu v případě nutnosti v průběhu pobytu
● balíčky se svačinou na cestu v den odjezdu
● denní dodávku pošty dětem

7. Úhrada pobytu  bude provedena bankovním převodem do 14 dnů po doručení 
zálohové a konečné faktury objednavateli. 

8. Hmotnou odpovědnost za případné poškození a zničení vnitřního vybavení nesou 
jednotliví účastníci školy v přírodě. Případné vzniklé škody nebudou kalkulovány do 



faktury,  ale  budou  uhrazeny  zvlášť  v hotovosti  po  dohodě  mezi  dodavatelem  a 
odběratelem.

9. Smlouva zaniká
● vzájemnou dohodou smluvních stran
● jednostranným odstoupením od smlouvy jednou ze stran, pokud druhé smluvní 

straně prokáže, že ta porušila povinnosti vyplývající jí z této smlouvy s 20ti denní 
výpovědní lhůtou

V případě  odstoupení  od  smlouvy z jiných  důvodů  v době  kratší  než  15  dnů  má 
druhá  strana  nárok  na  smluvní  penále  ve  výši  40%  z celkové  ceny.  V případě 
epidemie nebo karantény potvrzené okresním hygienikem se penále neúčtuje.

10.  Smluvní  strany  se  navzájem  zavazují  informovat  se  o  případných  změnách 
týkajících se termínu pobytu, zhoršení kvality ubytování, případně nemožnosti plnění 
jedné ze stran, a to písemnou formou.
Odběratel zajistí informování dodavatele před příjezdem o počtu dětí a dospělých a 
potřebách jejich stravování, jakožto i o individuálních požadavcích na ubytování.
V případě sporů budou tyto řešeny prvně smírnou cestou.

11. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, z nichž každý obdrží po jednom vyhotovení. Změnit nebo 
doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku, který 
musí  být  podepsán oprávněnými  zástupci  smluvních  stran  a za  smluvní  dodatek 
výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako tato smlouva.

12. Tato smlouva je platná ode dne podpisu obou smluvních stran.

13. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání.

...................................... ......................................
dodavatel odběratel

V Hluboké nad Vltavou dne                   V Praze dne 26. 2. 2018
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