
název organizace (školského zařízení): …………………………………………………………………………………………..  

  

zastoupená: ………………………………………………………………………………………………………………………  

 

sídlo školského zařízení: …………………………………………………………………………………………………………  

 

IČO: ………………………………………….DIČ: ……………………………………  

 

bankovní spojení: ………………………………………………………………………………………………………………..   

(dále jen „objednavatel“) 

-na straně jedné- 

 

a 
 
název a sídlo provozovatele ubytovacího zařízení: ….………………………………………………………………………….  

 

zastoupené: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

adresa ubytovacího zařízení: …………………………………………………………………………………………………….. 

 

IČO: …………………………………………DIČ: …………………………………… 

 

zapsán v obchodním rejstříku: ……………………………………………………………………………………………………  

 

bankovní spojení: …………………………………………………………………………………………………………………  

(dále jen „provozovatel“) 

-na straně druhé- 

 

 

 

uzavírají podle zák. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, § 754 - § 759, v platném znění 

tuto: 

 

SMLOUVU O UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 
 

 

I. 

 

Účelem této smlouvy je úprava vzájemných vztahů k zajištění ubytování a stravování při 

zotavovací akci (školy v přírodě), pro děti předškolního věku a zaměstnance objednavatele.  

 

II. 

 

název ubytovacího zařízení:  

 

nástup k pobytu v ubytovacím zařízení začíná dnem:  

  

stravování v ubytovacím zařízení začíná:  

  

ukončení pobytu v ubytovacím zařízení končí dnem:  

  

stravování v ubytovacím zařízení končí:  

 

Provozovatel se zavazuje dodržovat při stravování platné právní předpisy a hygienické normy, 

které upravuje vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovacích akcích 



ve znění zák. č.148/2004 Sb. a dalších platných předpisů. Dále se zavazuje k dodržování 

zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.  

Provozovatel zajistí, aby objekt vyhovoval požadavkům příslušných orgánů hygienického 

dozoru, pro konání zotavovací akce (školy v přírodě).  

Obě strany se zavazují dodržovat zákon č. 471/2005 Sb., § 8, o ochraně veřejného zdraví   

v platném znění.  

 

III. 

 

Smluvní cena za pobyt a stravování je stanovena dohodou takto:  

  

a) za ubytování a stravu dětí …………………………….Kč/den  

  

b) za ubytování a stravu dospělé osoby …………………Kč/den  

 

Ceny jsou pro obě strany závazné, a jejich změna je důvodem k odstoupení od této smlouvy.  

  

IV. 

Provozovatel se zavazuje:  

 

1. Řídit se vyhláškou č. 106/2001 Sb., a tím poskytnout vhodné prostory v objektu pro 

výchovně vzdělávací činnost a činnosti s ní související. Nájemné těchto prostor je již zahrnuto 

v ceně uvedené v čl. III.  

 

2. Poskytnout zvýšený kalorický výdej zajištěný finančním normativem na nákup 

potravin,který nemůže být nižší než normativ stanovený vyhláškou.  

  

3. Provést objednavateli (školskému zařízení) vyúčtování na základě skutečně čerpaných 

nákladů pobytu po jeho ukončení;náklady budou rozúčtovány na děti a na osoby dospělé 

zvlášť.  

 

Objednavatel se zavazuje:  

 

1. Zajistit písemný souhlas zákonného zástupce, každého nezletilého účastníka (dítěte), vč. 

čestného prohlášení o zdravotním stavu a způsobu dopravy z ubytovacího zařízení v případě 

onemocnění, úrazu apod.  

 

2. Zajistit odborně a zdravotně způsobilý odborný doprovod v dostatečném počtu, aby byla 

zajištěna výchovně vzdělávací činnost, bezpečnost a ochrana zdraví dle příslušných právních 

předpisů (zákon 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění; Nařízení vlády č. 108/1994 

Sb. a hygienickou vyhlášku č. 106/2001 Sb., v platném znění).   

 

V ………………….dne ……………….200 ……  

 

za objednavatele:       za ubytovací zařízení: 

 

 

 

…………………………………         ………………………………..  

razítko, podpis      razítko, podpis   


