
Smlouva o ubytování a stravování
uzavřená v souladu s § 2326 a následujících zákona č.89/2012 (Občanského zákoníku) v platném znění 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Firma: Břetislav a Zdena Horníkovi
se sídlem: Sadová 518

Uničov 783 91v
Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku: vydal ŽU Šumperk 9.3.1995,
EČ: 380 900-102 706-00

Provozovna: Dětský tábor Krystal, Oskava, 788 01
Bankovní spojení: Česká spořitelna Olomouc
Číslo účtu: 180 355 9339/0800
IČO: 60976501
DIČ: CZ390801444
Tel., fax., mobil: 583233572
Email: bretislav.hornik@seznam.cz
www: www.krystaloskava.ic.cz
zastoupený subjektem oprávněným jednat a podepisovat: Břetislav Horník, majitel 

(dále jen ubytovatel)
a

Firma/škola: Gymnázium Šternberk
se sídlem: Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
Bankovní spojení: 107-1544830277/0100
IČO: 00601764
Tel.: 585095101
email: kanakova@gymst.cz

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí přechodného ubytování a stravování v RS Krystal 
Oskava, Oskava 788 01, okr. Šumperk a to v termínu, počtu účastníků, typu stravy:

Termín: 28.5. - 1.6.2018

Počet účastníků: celkem asi 49 (43 studentů, 5 učitelů, 1 lékař)

Typ stravy: plná penze (snídaně+oběd+večeře)
Jídlo je poskytováno včetně pitného režimu.
V pátek 1.6.2018 bude ještě poskytnut oběd v ceně 60,-Kč/osoba

pozn.: ve dni celodenního výletu obědový balíček +večeře o dvou chodech, pro 
splnění programu kurzu je nutné mít po celou dobu pobytu k dispozici jednotlivá 
sportoviště a společenskou místnost

2. Dohodnutá cena: ubytování s uvedeným typem stravování za 320.-Kč/osobu/noc
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3. Stravování (plná penze) pedagogického dohledu a lékaře bude poskytnuto zdarma.

4. Ubytování v nástupní den je možné asi v 11:30 hod. v závislosti na době jízdy na kole, 
uvolnění většiny pokojů (chatek) v den odjezdu kolem 10 hod., nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak.

5. Ubytovatel se zavazuje poskytovat odpovídající sociální zařízení včetně TUV.

6. Ubytovatel je povinen pojistit objekt proti živelným událostem a dále odpovídá podle OZ 
za škodu do výše 5000,-Kč na vnesených věcech ubytovaného, pokud tyto byly uloženy ve 
vyhrazených prostorách ubytování a k jejich uložení. Výše odpovědnosti za klenoty, peníze 
a jiné cennosti je stanovena vnitřním předpisem rekreačního objektu. Právo na náhradu 
škody musí být uplatněno u ubytovatele na místě škody bez zbytečného odkladu.

7. Objednavatel je povinen užívat prostory vyhrazené k ubytování a spojené s ubytováním 
řádně a v souladu s vnitřním předpisem objektu. Škody na majetku ubytovatele způsobené 
nevhodným počínáním ubytovaného, hradí objednavatel v plné výši (nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak).

8. Objednavatel může odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby ubytování, újmu 
vzniklou ubytovateli předčasným zrušením ubytování je ubytovaný povinen uhradit dle 
storno podmínek.

9. Ubytovatel může od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby ubytování odstoupit, jestliže 
ubytovaný i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy nebo působí škodu na majetku 
ubytovacího zařízení.

10. Účastníci pobytu jsou ubytováni v chatkách s ubytovací kapacitou 4 lůžek, které jdou 
vybaveny lůžkovinou a dekami. Pedagogové a lékař v chatkách pro instruktory dle 
domluvy. Sociální zařízení se nachází v samostatné budově stojící v sousedství chatek

11. Stravování kurzu začíná po příjezdu (předpoklad kolem 12:00hod.) obědem, stravování 
končí obědem v den odjezdu.

12. Po příjezdu je objednavatel povinen doložit jmenný seznam ubytovaných se základními 
daty: příjmení a jméno, datum narození, bydliště. Pokud nebude seznam při příjezdu 
odevzdán, nemusí ubytovatel uvolnit chatky k ubytování.

II. Platební podmínky

1. Účtování je provedeno při ukončení pobytu daňovým dokladem se splatností 10 dnů, 
případně v hotovosti (po vzájemné dohodě smluvních stran). V případě neuhrazení do 
termínu splatnosti bude účtováno penále 0,1% za každý den prodlení. Dohodnutá cena 
zahrnuje příslušnou výši DPH.
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III. Storno podmínky

1. Ubytovatel nebude nárokovat storno poplatky, dojde-li ke snížení počtu ubytovaných:

- max. o 15% a objednavatel toto písemně ubytovateli oznámí min. 40 kalendářních 
dnů před nástupem pobytu

- max. o 10% a objednavatel toto písemně oznámí ubytovateli min. 30 kalendářních 
dnů před nástupem pobytu

- max. o 5% v kratším období, a to i bez oznámení tj. včetně dne nástupu 
(ubytovatel zohledňuje možnosti náhlé nemoci, závažných rodinných důvodů 
atd.)

Zaokrouhlení probíhá směrem nahoru, tj. např. nenastoupí-li v den zahájení pobytu ze 
skupiny 5%, nebudou stomopoplatky uplatňovány u 4 účastníků.

V případě potřeby zvýšení počtu ubytovaných ze strany objednavatele se ubytovatel 
zavazuje vyvinout max. úsilí k uspokojení této skutečnosti.

2. V ostatních případech záloha propadá v rámci stomopoplatku ve prospěch ubytovatele.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.
2. Změny a doplňky je možno provést pouze písemnou formou.
3. Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

Ve Šternberku dne: 23.4.2018

Za ubytovatele: Břetislav Horník 
majitel RS Krystal Oskava

Za objednavatele: 
Mgr. Tamara Kaňáková 

ředitelka gymnázia
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