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Hmské chata

SMLOUVA 0 POSKYTNUTI UBYTOVACICH SLUZEB

Ubytovatel:
Tichy 1111
Stra§nické 1140/8, 102 00 Praha - Hostivaf
16; 11201983
Fyzické osoba podnikqjici dle fiivnosrenského :dk0na nezapsand v
obchadnim rejstfiku
Zastoupen: Ladislavem Tichjlm, zprostfedkovatel

I.
Smluvni strany

Objednavatel:

Niie uvedeného dne, mésice a roku uzaviraji

Zékladni §k0la Cemoéice, pfispévkové organizace

163161385158

Bankovni spojeni: 2001053605/2010
Kontakt: +420 733 685 710, chatajulie@seznam.cz

tuto smlouvu ve smyslu §2326-2331 zélkona 6. 89/2012 Sb., Obéanského zékoniku, v platném
znéni Smlouva 0 ubytovéni (0 pfechodném néxjmu).

Ubytovatel provozuje Penzion Julii (déle jen ubytovatel) na adrese Albrechtice v Jizerskich

II.
Pfedmét smlouvy

horzich ev.E. 551, 468 43 Albrechtice v Jizersk)"ch horzich.

Pr 1131 vedemi u Méstského soudu v Pra:e

Pod §kolou 447, 252 2s Praha-zépad, Cernofiice

Zastoupené: Mgr. Ludmilou Zhoufovou, feclitelka

Ubytovatel poskytne obj ednavateli ubytovaci a stravovaci sluiby v Penzionu Julie (délle jen
penzion), jehoi je provozovatelem, za L'1c':elem konéni ozdravného pobytu déti v terminu od

26. 2. — 3. 3. 2018
na zékladé v§?béru objednavatele a upfesnéni s ubytovatelem. Ubytovatel dle pfisluénjich
ustanoveni zékonfi pro iivnostenské podnikémi CR splfiuje hygienické podminky ubytovaciho
a stravovaciho zafizeni, bezpeénosti préce a protipoiémi ochrany.

III.
Kalkulace, Cena, Platebni podminky

DETI
Pfijezd Odjezd Noci Poéet osob Ubytovéni Cena/J Cena/C

26.2.2018 3.3.2018 5 30 - 34 pokoj 400 K5 68 O00 K(':
oosPELi
4 pedagogové
CENA CELKEM 68 O00 KE

ZALOHA 1
Do 20.12.2017 bank.pFevodem na zékladé
vystavené zél.faktury (bude Vém pfidélen VS) 10 O00 KE

zA|.o1-|A 1|
Do 20.1.2018 bank.pFevodem na zékladé
vystavené zé|.faktury (bude Vém pfidélen VS) 45 O00 KE



Bankovnim pfevodem (dle reélného poétu osob) \
na zékladé vystavené koneéné faktury 13 000 K5DOPLATEK

Obé smluvni strany se dohodly na cené a platebnich podminkéch za ubytovéni a
stravovéni dle vvée uvedené kalkulace (déle jen kalkulace), které je nedilnou souéésti této
smlouvy.

IV.
Ubytovzini

Ubytovatel poskytne objednavateli k ubytovémi pokoje v penzionu pro uvedenj poéet
osob uvedené v kalkulaci.

Daile budou objednavateli k dispozici spoleéné prostory. Vyuiivéni spoleénj/ch prostor
v penzionu, stejné tak ubytovéni, jsou nutné konzultovat s ubytovatelem.

Po pfijezdu objednavatele do penzionu probéhne pfedéni ubytovatelem.
Objednavatel se zavazuje uiivat vybaveni pouze k danj/m fiéelfim a je povinen se pfed

néstupem na pobyt seznémit s Ubytovacim fédem. Dokumenty jsou k nahlédnuti ve
spoleénjch prostoréch.

Ubytovatel bude provédét veékeré nutné fidribéfské préce a zajisti chod penzionu tak,
aby odpovidal v§em hygienickj/m poiadavkfim, nesmi ale béhem pobytu provzidét
konstrukéni a stavebni fipravy na poskytnutjlch prostoréch.

Objednavatel je povinen vefikeré vybaveni a zarizeni penzionu nijak nepo§kozovat a
pouiivat dle fiéelu, toho kterého vybaveni éi zafizeni penzionu.

Veékeré ékody vzniklé na vybaveni, nebo zafizeni v celém penzionu zpfisobené
objednavatelem, je objednavatel povinen nahl2'1situbytovateli, a v pfipadé zavinéni tyto ékody
také pfiméfené nahradit. Véechny ékody oi stiinosti je nutné hlzisit véas, pozdéji k nim nebude
pfihliieno.

v.
Uklid

Béhem pobytu bude zajiétén fiklid spoleénj/ch prostor, spoleéného sociélniho zarizeni,
chodeb a vynaiéeni odpadkovjlch ko§f1 denné. Pokoje se v prfibéhu pobytu neuklizi. V pfipadé
zvl2'1§tnich poiadavki’1(silné zneéiéténi pokoje apod.) lze po nahlé§eni 1'1k1id zajistit kdykoliv
v prfibéhu dne véetné pfipadné v)’/mény loiniho prédla, které lze vyménit kdykoliv po
uhrazeni poplatku 50,-K6/sada.

VI.
Strava

Stravovémi bude zaji§téno 5x dermé, tzn. Snidané, svaéina, obéd, svaéina, veéefe,
celodenni moinost doplnéni piti. Jidelni listek je pevné stanoven pro 5-7 demmi pobyty a tvofi
ucelenou nabidku vybéru jidc-:1 dle norcm a platnvch hygienickvch vyh1é1§ek. Zzisahy do
skladby jidelniho listku lze provédét pouze v odfivodnénych pfipadech (alergie na uréitv druh
potravin apod.) Jednotlivé porce jsou nonnovény dle vékové kategorie osob — déti Matefské
ékola, déti I. stupefi Z8, déti II. stupefi Z8, déti Stfedni §kola a dospéli. V pfipadé poiadavku
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na specieilni stravov2'1ni— bezlepkové dicta — je tuto skuteénost nutné hlésit s pfedstihem
nejméné vsak 7 dni pfed pobytem. V pfipadé bezlepkové diety fiétuje ubytovatel pfiplatek
30,-K6/osoba/den.

Pfi celodennich exkurzich nebo vjlletech po okoli zajisfuje ubytovatel misto teplého
obéda cestovni baliéek. Je nutné, aby s sebou méli fiéastnici léhev za L'1<':e]em zajisténi pitného
reiimu. V)’/letové baliéky se hlaisi nejdéle dva dny pfedem.

VII.
Hygiena

Vsem liéastnikflm budou po celou dobu pobytu k dispozici toalety, tekouci voda na
opléchnuti rukou a spoleéné sprchy s teplou vodou.

Ubytovatel prohlasuj e, ie uvedenv objekt splfiuje hygienické podminky ubytovaciho a
stravovaciho zafizeni a podminky pro zabezpeéeni vychovy a vyuky v souladu s vyhléékou 6.
106/2001 Sb., deile splnuje néroky bezpeénost préce a protipoizirni ochrany. Ubytovatel déle
prohlasuje, 2e pouiivané voda je z vodovodu pro vefejnou potfebu.

Pokoje budou pfipraveny v den prijezdu uklizené véetné lfiikovin v odpovidajicim poétu dle
kalkulace (pfipadné dle pfedem nahléfienych zmén).

VIII.
Stornopoplatky

Stomopoplatky 2 viny odbératele pfi zruéeni celého pobytu jsou nésledujici:
do 30 dnfi pfed zahéjenim akce — 50% z celkové éeistky objednévky
do 14 dnfi pied zahéjenim akce — 90% z celkové ééstky objednévky
do 7 dnfi pfed zahéjenim akce — 100% z celkové ééstky objednévky

V Pfipadé onemocnéni ditéte je objednavatel povinen pfedloiit ubytovateli lékafskou
zprévu, na jejimi zékladé budou storno poplatky za danou osobu zruéeny pfed pobytem.
Béhem pobytu bude vypoétena pomérné éést dni ubytovéni.

Préva a povinnosti touto smlouvou neupravené, se fidi éeskym prévem, Obéanskym
zékonikem a predpisy souvisejici

V pfipadé, ie bude objednavatel poiadovat po uzavfeni této smlouvy sniieni poétu
L'1éastn1'kfi. Kterym bude poskytovémo ubytovéni, je povinen toto neprodlené oznémit
ubytovateli. V pfipadé, Ze oznémi objednavatel ubytovateli sniieni poétu fiéastnikfi 0 vice jak
5% ze sjednaného celkového poétu 1'1<':astnikf1 ve lhfité:

a) do 30 dnfi pfed zahéjenim poskytovéni ubytovéni, je objednavatel povinen uhradit
ubytovateli 50% z dennich nékladfi na kaidého chybéjiciho fiéastnika za kaidy den

b) do 14 dnfi pied zahéjenim poskytovéni ubytovémi, je objednavatel povinen uhradit
ubytovateli 90% z demich naikladfi na kaidého chybéjiciho 1'1<':astnika za may den

c) kratéi nei 7 dnfi pfed zahéjenim poskytovéni ubytovémi, je objednavatel povinen
uhradit ubytovateli 100% dennich nékladfi na kaidého chybéjiciho L'1<':astnika za
kaidv den



V piipadé neoznéuneni sniieni poétu fiéastnikfi 0 vice jak 5% ze sjednaného celkového
poétu fiéastnikfi, je objednavatel povinen uhradit 100% dennich nékladfi na kaidého
chybéjiciho fiéastnika za kaidv den. Zvj/seni poétu fiéastnikfi je moiné pouze na zélkladé
dohody s ubytovatelem v dostateéném piedstihu dle moinosti ubytovatele.

Ubytovatel mé prévo stornovat éésteéné nebo fiplné objednanou kapacitu v piipadé
nenadélvch okolnosti technického <':i Zivelného rézu (poiér, kalamita, povodefi apod.)
nezavinéné fimyslnym konzinim ubytovatele bez jakjfchkoliv sankci. Za vise uvedenj/ch
okolnosti musi nahradit objednany termin novvm nejbliisim moinvm terrninem, v plném
rozsahu objednanj/ch sluieb.

IX.
Préva a povinnosti smluvnich stran

a) Obsazeni p0k0j\°1
Vedouci pobytu obdrii od ubytovatele plének penzionu s rozpisem lfiiek na pokojich, podle
kterého si obj ednavatel rozmisti déti a doprovod do pokoj f1.
Ubytovatel si vyhrazuje prévo tento rozpis pied piijezdem skupiny zménit podle sv}'/ch potieb,
a to piedevsim z dfivodu systému vytépéni. Ubytovatel je vidy povinen o tomto infonnovat
obj ednavatele.
Ubytovatel zajisti, aby objekt byl z hlediska bezpeénosti a hygienickvch piedpisfi vyhovujici
pro skolni pobyt déti.

b) Den piijezdu
Pokoje pro ubytovéni budou k dispozici nejpozdéji do 14:00 hodin. Pobyt zaéiné obédem.
V piipadé potieby si mfiiete vyiédat fischovu zavazadel.
Vedouci tumusu odevzdé pii piij ezdu seznam ubytovanj/ch osob. Na zékladé piedloieného
seznamu s uvedenjlrn poétem osob budou vedoucim vydény kliée od pokojfi a klié od
hlavniho vchodu. Vedouci pobytu je povinen seznézmit se s Ubytovacim iéldem, Informacemi
a doporuéenimi pro organizované skupiny a s Organizaci stravovzini a tyto dokumenty
respektovat v plném rozsahu.

c) Den odjezdu
Objednavatel je inforrnovén a zavazuje se zajistit vyklizeni pokojfi do éasu stanoveného
ubytovatelem tj. 10:00 hod. Pobyt konéi snidani.
Vedouci ve spolupréci s povéienym personélem piedé vsechny pokoje a spoleéné prostory.
V pfipadé zjisténi poskozeni majetku ubytovatele o této skuteénosti sepisou protokol a
ubytovatel vyéisli skodu na majetku, kterou se objednavatel zavazuje uhradit. Déle
objednavatel odevzdé vsechny piidélené kliée. V pfipadé ztréty kliéfl bude vyfiétovéna
nzihrada 1.500,-K6. Do piijezdu autobusu hosté pokoje jii navstévovat nemohou.

d) Posta
Ubytovatel umoini, aby posta uréené détem byla doruéovéna do objektu denné (v pracovni
dyn poéty). Objednavatel zajisti, aby posta ubytovanvm détem obsahovala tyto fidaje: adresa —
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-v Penzion Julie, Albrechtice v Jizerskych horéch ev.<':. 551, 468 43 Albrechtice v Jizerskych
horéch, nzizev skoly éi téboru, jméno a piijmeni (ditéte, dospélého).

e) Pieziivky
Vsichni (deti i doprovod) jsou podminéni povinnosti pouiivat v objektu piezfivky Za
piedpokladu moinosti uloieni obuvi do botnikfi na chodbéch.
Vsichni (déti i doprovod) jsou informovéni o povimosti, aby se piezouvali na mistech k tomu
ur<":en}'/ch, nechodili v pokoji v botélch — zneéisténi koberce v pokoji mfiie vést ai k pokuté,
viz. informativni poplatky za zni<':eni/ ztrétu véci.

Pii podstatném poruseni podminek uréenych v Ubytovacim iédu a Informacich a
doporuéenich pro organizované skupiny, zejména zémémého zakléldéni ohné mimo vyhrazené
ohnisté, pouiivéni nedovolenvch elektrospotiebiéfi v pokojich (infrazeiiiée, rychlovarné
konvice apod.) a zémérné poskozovéni majetku ubytovatele, bude ieseno s vedoucim pobytu
s vyéislenim skody a v zévainéj sich piipadech s Policii OR.

Ubytovatel nenese zodpovédnost za bezpeénost a zdravotni stav fiéastnikfi a pedagogického
doprovodu mimo piedmét této smlouvy.
Nejbliisi lékaiskou pééi poskytuje nemocnice Tanvald nebo Jablonec nad Nisou. Odvoz
k lékaii penzion nezajisfuje, pokud nevlastnite motorové vozidlo je k dispozici taxi sluiba éi
po domluvé s ubytovatelem za poplatek 7,-Ki:/km. V piipadé pohotovosti volejte linku 155.

X.
Zvlfistni ujednéni

Odstoupit od smlouvy mé moinost kaidé ze smluvnich stran, v piipadé nedodrieni
vyse uvedenych podminek napi. nedodrieni smluvené ceny, nezaplaceni zélohové faktury atd.

XI.
Zévéreéné ustanoveni

Ostatni smluvni vztahy se fidi obecné platnj/mi przivnimi piedpisy. Smlouva nabyvé
platnosti dnem jejiho podpisu oprévnénj/mi zéstupci obou smluvnich stran.

Jakékoliv zmény této smlouvy jsou moiné pouze pisemnou formou, a to
chronologicky oéislovanvmi dodatky odsouhlasenj/mi a podepsanj/mi vsemi déastniky, jinak
jsou neplatné.

Smluvni strany shodné prohlasuji, fie si text smlouvy pozorné pieéetly, jejimu obsahu
plné porozumély a na dfikaz véinosti, pravosti a svobody své ville piipojuji podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve dvou vvtiscich, z nichi kaidé strana obdrii jedno
vyhotoveni.
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za ubytovatele
Ladislav Tichv, zprostiedkovatel
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za objednavatele
Mgr. Ludmila Zhoufové, ieditelka
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