
Smlouva č: 05/2017
Rámcová smlouva o poskytování ubytovacích a stravovacích služeb

A) Objednatel ( Odběratel ):
Jméno: Základní škola, Praha 13, Mládí 135
Ulice: Mládí 135
Město:Praha 5
PSČ:155 00……………………………..
Zastoupený:PhDr. Jaroslavem Vodičkou, ředitelem školy
IČO: 70101078
DIČ:CZ70101078
Tel., mobil: 235515464
E-mail:skola@zsmladi.cz
Kontaktní osoba:Mgr. Hrbáčková                  
(dále jen „objednatel“)

B)  Ubytovatel ( Dodavatel ):
      Horská chata Jindřichův dům
      Vysoký Svah 24, 542 21 Pec pod Sněžkou
      Zastoupená:  Liborem  Dolejšem

              Jednatelem firmy Verva racing s.r.o.
              Tyršova 606, 562 01 Ústí nad Orlicí
              Provozovatel chaty.

IČO: 25936654
DIČ: CZ25936654
Mobil: +420 604 238 703
E-mail: jindrichuvdum@jindrichuvdum.cz
Kontaktní osoba: Markéta Dolejšová tel.:+420 605 365 877
(dále jen „ubytovatel“)

I.
Předmět smlouvy

Předmětem  této  smlouvy  je  ubytování  a  stravování  poskytované  účastníkům  lyžařských  pobytů,  škol  
v přírodě, školních výletů, adaptačních kurzů a rekondičních pobytů.

II.
Místo a doba pobytu, počet lůžek, stravování

1. Místo pobytu: Horská chata Jindřichův dům v Peci pod Sněžkou

2.Typ pobytu:  Lyžařský výcvik

 3.    Doba pobytu 14.1.-20.1.2017 (sobota-pátek)

Pobyt začíná večeří, končí obědem
Počet žáků: 47

Počet osob pedagogického dohledu:  6

Poskytovatel se zavazuje pro výše uvedený počet osob poskytnout stravování formou plné penze a zajistit 
pitný režim. Provozovatel bude dbát při výběru a přípravě stravy specifičností dětského stravovacího režimu.



III.
Cenová ujednání

Cena pobytu pro jednotlivého účastníka, „žák“ je 2 952 Kč/pobyt včetně 15%DPH..

Osoby pedagogického doprovodu mají pobyt zdarma.

Cena zahrnuje:

5 nocí ubytování na chatě Jindřichův dům.
Stravování ve formě plné penze: 6 x snídani, 6 x oběd, 6 x večeři.
Pitný režim.

Způsob úhrady: Zálohová faktura, doplatek formou faktury

Objednatel složí zálohu ve výši 60 000 Kč  (slovy: šedesát tisíc korun) nejpozději do 14 dnů od podpisu této  
smlouvy, na základě faktury vystavené ubytovatelem.
        

Pokud se tak nestane, rezervace pro objednavatele bude ubytovatelem okamžitě zrušena, ubytovatel si tak 
vyhrazuje po takto podstatném porušení sjednaných podmínek od smlouvy písemně odstoupit.

IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

(1) Ubytovatel je povinen:

a) Poskytnout  objednateli  ubytovací  a  stravovací  služby  v ubytovacím  zařízení  horská  chata 
Jindřichův dům v Peci pod Sněžkou, Vysoký Svah 24, 542 21 Pec pod Sněžkou, jakož i umožnit užívání 
společných a dalších prostor.

b) Odevzdat objednateli prostory vyhrazené mu k ubytování, vyučování a stravování a dalším činnostem 
ve stavu způsobilém pro řádně užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv a povinností.

c) Zabezpečit řádný úklid všech poskytnutých prostor v rámci platných hygienických norem a předpisů.

d) Seznámit  objednatele s ustanoveními  vnitřního řádu ubytovacího zařízení  horské chaty Jindřichův 
dům. (Provozní,  ubytovací a požární  řád).  Poskytnout  objednateli  stravování  v množství  a kvalitě 
stanovené platnými stravovacími předpisy a limity.

e) Ubytovatel a jeho personál se zavazuje dodržovat platné hygienické, bezpečnostní a požární předpisy.

(1) Objednatel je povinen:

a) Dodržovat platný vnitřní řád ubytovacího zařízení Jindřichův dům. Ubytovatel si vyhrazuje právo na 
odstoupení od smlouvy, pokud zcela nebo jen z části a to i v průběhu pobytu ubytovaná osoba či 
ubytované osoby přes upozornění tyto řády, nebo jen každý jednotlivě opakovaně porušuje(í) – bez 
nároku vrácení ceny pobytu při předčasném odjezdu.

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



c) Užívat prostory mu poskytnuté smlouvou řádně. V těchto prostorách nesmí bez souhlasu ubytovatele 
provádět žádné podstatné změny.

d) Po skončení pobytu v ubytovacím zařízení Jindřichův dům předat všechny užívané prostory a věci, 
které užíval, ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

e) Nahradit případnou vzniklou škodu na majetku ubytovacího zařízení Jindřichův dům způsobenou 
prokazatelně  jejími  účastníky,  bude  takováto  škoda  uhrazena  objednatelem  v hotovosti  a  to 
nejpozději  v den  odjezdu  (  doklad  o  zaplacení  mu  bude  automaticky  vystaven  při  převzetí  
hotovosti ).

f) Uhradit ubytovateli veškerý materiál, zboží či služby, které mu budou na jeho žádost poskytnuty, 
pokud jejich poskytnutí není podle této smlouvy povinností ubytovacího zařízení Jindřichův dům.

VI.
Další ujednání

(1) V případě  zrušení  pobytu  16  a  více  dnů před  smluveným nástupem na  pobyt  ze  strany 
objednavatele bude ubytovatel účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 50% ceny a při 
zrušení pobytu 15 a méně dnů před smluveným nástupem na pobyt bude ubytovatel účtovat 
objednateli smluvní pokutu ve výši 90% ceny dle dohodnutých a objednaných služeb.

(2) V případě  předčasného  ukončení  pobytu  účastníků  lyžařského kurzu,  bude  účtováno 50 
Kč/lůžko/ den.

VII.
Další ujednání

(3) Nástup na pobyt je od 14.00 hod. v den příjezdu

(4) Předání prostor ubytovacího zařízení je do 10.00 hod. v den odjezdu.

VIII.
Závěrečné ustanovení

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 a to vždy písemnou formou.

V Praze                             dne  31.10.2016

………………………………..
PhDr. Jaroslav Vodička - ředitel  Objednatel - razítko

V  Peci pod Sněžkou  dne   20.10.2016

………………………………..
Za ubytovatele - jednatel Libor Dolejš

Verva racing s.r.o.
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