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Smlouva o poskytnutí ubytování podle § 2326 až 2331 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
 

Smlouva o ubytování a ostatních službách, 

kterou uzavřeli dole uvedeného dne, měsíce a roku: 

 

1. SNÍLEK, o.p.s. zastoupený Mgr. Kateřinou Naučovou  

Staré Splavy č.e.253, 471 63 Doksy 

Chatová osada SNÍLEK 

IČ: 26640007 

tel.: xxxxxxxxxx, e-mail:xxxxxxxxxxxxxxx.cz 

 

 jako ubytovatel na straně jedné  

a 

 

2. Základní škola U Obory, Praha 10, Vachkova 630  

Vachkova 630/1, Praha 10, 104 00 

 zastoupená Mgr. Ivanou Vodičkovou – ředitelkou školy 

 IČO: 62933671 

 tel: xxxxxxxxxxxxx, mail: xxxxxxxxxxxxxxxx.cz 

 kontaktní osoba: Ing. Lenka Zámostná, Ph.D., tel: xxxxxxxxxxxxx 

 mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx.cz 

  

 jako objednavatel na straně druhé, 

 

takto: 

 

I. 

Ubytování 

Touto smlouvou poskytuje ubytovatel objednateli přechodné ubytování v Rekreačním 

středisku Chatová osada Snílek. V areálu je k dispozici teplá a studená voda, WC a sprchy. 

Ubytování je ve čtyřlůžkových chatkách letního typu. K dispozici jsou také sportoviště, a to dle 

dohody s ostatními klienty ubytovanými v areálu. Společenská místnost – herna. 

Ubytovatel prohlašuje, že uvedený objekt splňuje hygienické podmínky ubytovacího a 

stravovacího zařízení a podmínky pro zabezpečení výchovy a výuky. Zařízení plně vyhovuje 

Zákonu 258/2000 Sb. ve smyslu Vyhlášky č. 106/2001 sb. v pozdějším znění č. 148/2004 Sb. a 

vyhlášky č. 137/2004. 

Ubytování je sjednáno v termínu od 16.6.2018 (sobota) do 23.6.2018 (sobota). Stravovací 

služby začínají 16.6.2018 obědem a končí 23.6. dopolední svačinou. Od 16.6.2018 do 23.6.2018 je 

zajištěna strava a ubytování pro 58 žáků a 4 dospělé osoby. 
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II. 

Stravování 

Součástí služeb v rekreačním středisku je poskytování stravy formou plné penze, tzn. 

snídaně, oběd, večeře a dvě svačiny. Po celý den bude zajištěn pitný režim pro všechny účastníky. 

V případě potřeby zajistí provozovatel dietní stravu některého z účastníků dle požadavků účastníka. 

 

III. 

Ostatní služby 

Všichni účastníci mohou bezplatně využívat veškeré sportovní a zábavní zařízení v celém 

areálu, a to po domluvě s provozovatelem areálu a ostatními klienty. 

 

IV. 

Práva a povinnosti ubytovatele 

Ubytovatel je povinen: 

 Poskytnout objednateli užívání společných a dalších prostor a zajistit mu nerušený výkon 

jeho práv a povinností spojených se zabezpečením úkolů zotavovací akce pro žáky školy. 

 Zabezpečit řádný úklid všech poskytnutých prostor v rámci platných hygienických norem 

a předpisů. 

 Seznámit objednatele s ustanoveními vnitřního řádu a požárního řádu areálu. 

 Ubytovatel je povinen nakládat s osobními údaji, které mu sdělil objednatel v souladu 

s platnými obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (z. č. 

101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

 

V. 

Práva a povinnosti objednavatele 

Objednatel je povinen: 

 Dodržovat platný vnitřní řád a požární řád areálu. 

 Zaplatit za poskytnuté služby ubytovateli cenu ve výši a lhůtách stanovených v této smlouvě. 

 Užívat řádně prostory mu poskytnuté smlouvou. V těchto prostorách nesmí bez souhlasu 

ubytovatele provádět žádné podstatné změny. 

 Při zahájení pobytu převezme pověřený pracovník objednatele příslušné místnosti a vybavení. 

Po skončení pobytu předá všechny užívané prostory a věci, které užíval, ve stavu, v jakém je 

převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. 

 Nahradit případnou vzniklou škodu na majetku ubytovatele způsobenou prokazatelně jejími 

účastníky. 

 Uhradit ubytovateli veškerý materiál, zboží či služby, které mu budou na jeho žádost 

poskytnuty, pokud jejich poskytnutí není podle této smlouvy povinností ubytovatele. 

 Nahlásit 1 měsíc před dnem nástupu na zotavovací akci svoji účast na příslušnou Krajskou 

hygienickou stanici. 

 

 

VI. 
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Platební podmínky 

Za ubytování, stravování a služby s ubytováním spojené je objednatel povinen zaplatit 

ubytovateli cenu ve výši 280,- Kč za každého účastníka a den. Stravovací a ubytovací služby pro 4 

pedagogy jsou bezplatné.  

 Náklady na ubytování a stravování budou účtovány podle skutečného počtu žáků a 

pedagogického doprovodu nahlášeného po příjezdu. Úhrada bude provedena zálohami na základě 

zálohových faktur a to následovně: 

Záloha - do výše cca 50 % objednaných služeb; 50 000,00 - úhrada do 31. 5. 2018 vystavenou 

zálohovou fakturou. 

Doúčtování v hotovosti na místě po skončení pobytu dle skutečně odebraných služeb vyúčtovací 

fakturou. 

VII. 

Odstoupení od smlouvy 

Před uplynutím dohodnuté doby ubytování objednatel může odstoupit od uzavřené smlouvy. 

V tomto případě je povinen zaplatit ubytovateli újmu, kterou odstoupením od smlouvy ubytovatel 

utrpěl. 

 

VII. 

Ostatní práva a povinnosti 

 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech a nabývá platnosti podpisem oprávněných 

zástupců smluvních stran. Každý z účastníků si ponechá jedno vyhotovení smlouvy. Změny a 

doplňky je možné provést po dohodě obou smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků 

potvrzených oběma smluvními stranami. 

Ohledně ostatních práv a povinností vzniklých na základě této smlouvy platí ustanovení § 

2326 až 2331 Občanského zákoníku. 

 

 

V Praze, dne…………..     V Praze, dne..................... 

 

 

 

 

 

  

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

 ubytovatel                                                                                         objednatel 


