
 

 

SSMMLLOOUUVVAA  OO  ZZAAJJIIŠŠTTĚĚNNÍÍ  SSLLUUŢŢEEBB  

 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

 

Objednatel:  Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, 

  České Budějovice, Dukelská 13 

Sídlo: Dukelská 260/13, 371 45 České Budějovice 

IČ: 60075970 

Osoba oprávněná jednat:  Ing. Čestmír Tschauder, ředitel školy 

 

(dále jen „příjemce služeb“) 

 

a 

 

 

Poskytovatel:    Hotel Jestřábí s. r. o. 

Sídlo:    Vaňkova 348/28, 198 01 Praha 9 

IČ:    03498701 

DIČ:    CZ03498701 

 

(dále jen „poskytovatel služeb“) 

 

 

I. Účel Smlouvy 

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o zajištění služeb (dále jen „Smlouvu“)  

na zajištění ubytování, stravování - polopenze, volnočasových prostor a doplňkových 

sluţeb pro ţáky Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické, České Budějovice, 

Dukelská 13, příspěvkové organizace, kteří se zúčastní 5 denního organizovaného 

pobytu – cykloturistický kurz. 

 

II. Předmět Smlouvy a doba plnění 

1. Předmětem této Smlouvy je zajištění služeb, spočívající v zajištění ubytování a stravy pro 

žáky a pedagogy  SPŠ SE, České Budějovice, Dukelská 13  viz. článek I. 
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2. Poskytovatel služeb se touto Smlouvou zavazuje, že příjemci služeb zajistí kompletní 

zázemí, ubytování, stravu a dále služby zdarma - kulečník.  

 

3. Termín plnění 

„5 denní organizovaný pobyt “ se uskuteční v termínech: 

I. turnus  28. 5.   -  1. 6. 2018  cca 28 studentů 

II. turnus    4. 6.   -  8. 6. 2018  cca 17 studentů  

III. turnus            24. 6.  -  28. 6. 2018 cca 19 studentů 

 

4. Rozsah a kvalita ubytování 

Poskytovatel  služeb je povinen zajistit ubytování v následující kvalitě a rozsahu: 

 Účastníci budou ubytováni ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích.  

 Pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením s toaletami a sprchami.  

 

 

III. Místo plnění 

Služby uvedené v článku I. Smlouvy budou poskytovatelem služeb realizovány 

v následujícím místě plnění: Hotel Jestřábí, Jestřábí 551, 382 232 Černá v Pošumaví. 

 

 

IV. Cena plnění, platební podmínky 

1. Cena za provedení předmětu této Smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran: 

Cena za ubytování a polopenzi je 425,- Kč na osobu a den. 

Na každý turnus jsou 2 pedagogové, kteří mají dle dohody obou smluvních 

stran ubytování i polopenzi stravy zdarma. 

 

2. Cena zahrnuje veškeré náklady poskytovatele služeb nezbytné ke kompletnímu provedení 

předmětu této Smlouvy a bude příjemcem služeb uhrazena na základě faktury vystavené 

poskytovatelem služeb za jednotlivé turnusy. 
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V. Zánik smlouvy 

Tato Smlouva zaniká: 

a) uplynutím lhůty, na kterou byla uzavřena 

b) písemnou dohodou obou smluvních stran  

 

VI. Závěrečná ujednání 

1. Vše ostatní, co není uvedeno v této Smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

2. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna, doplnění či úkon vedoucí ke zrušení této 

Smlouvy musí mít písemnou formu. Úpravy v termínech poskytování služeb lze provést 

po dohodě smluvních stran protokolem, který za příjemce služeb podepíše osoba 

oprávněná jednat ve věcech této Smlouvy. 

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom 

vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. 

Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí příjemce služeb. 

 V Českých Budějovicích dne 10. 5. 2018              V Černé v Pošumaví dne 11. 5. 2018 

 

 

  Za příjemce služeb:       Za poskytovatele služeb: 
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