
  

 

Objednatel:  Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, 
České Budějovice, Skuherského 3 

Sídlo:   Skuherského 1274/3, 370 01 České Budějovice 

IČO/DIČ:   00582158 / CZ00582158 

Jednající:  Bc. Jan ŠINDELÁŘ, ředitel 

Telefon:  602 416 479 

E-mail:    sindelar@spsautocb.cz 

Bankovní spojení:  43830231/0100  

(dále jen „Objednatel“) 

na straně jedné 

a 
 
Ubytovatel:   Unni Trading s.r.o. 

Sídlo:    Na Letné 57, 779 00 Olomouc 

IČO:    27802221 

Jednající:   Mgr. Patrik Gaj, jednatel 

Telefon:  722 928 834 

E-mail:    patrik.gaj@unni.cz 

Bankovní spojení:  7594159001/5500 

(dále jen „Ubytovatel“) 

 

na straně druhé 

(dále též jen „smluvní strany“) 

uzavírají spolu  
 

DODATEK č. 1  
ke 

SMLOUVĚ O UBYTOVÁNÍ 

 
 

Čl. I. 
 Vymezení rozsahu změn 

1.1 Na základě vzájemné dohody se mění znění smlouvy uzavřené mezi objednatelem a 
ubytovatelem, a to následujícím způsobem: 

1.1.1 Článek II. se mění takto:  

2.1 Ubytování bude zajištěno v hotelu Beim Krahwirt, na adrese: Haslacher Str. 151, D-94469 
Deggendorf. 

2.2 Ubytování bude poskytováno maximálně ve dvoulůžkových pokojích, s možností 
jednolůžkových pokojů.  

2.3 Nástup k pobytu je možný od 1.10. 2018.  

2.4 Počet ubytovaných osob, pro které Ubytovatel zajišťuje služby podle této smlouvy, činí 
celkem:   

- 45 žáků a 6 dozorujících pedagogů  

- 15 pedagogů.  



  

 

2.5 Objednatel je povinen písemně emailem oznámit termín konání pobytů vždy minimálně 30 
dní před jejich uskutečněním a to formou objednávky, která musí být ze strany Ubytovatele 
potvrzena.  

 
2.6 Bližší specifikace ubytování je uvedena v Příloze č. 1 smlouvy o ubytování Podrobný popis 

pobytu. 

 

Čl. II. 
Závěrečná ujednání  

5.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

5.2 Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom vyhotovení.  

5.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a skutečnou vůli, souhlasí 
s jeho obsahem, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
 
V Olomouci dne 5. 9. 2018    V Českých Budějovicích dne 5. 9. 2018 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Patrik Gaj 

jednatel 

(Ubytovatel) 

 Bc. Jan Šindelář 

ředitel školy 

(Objednatel)  

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 


