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Smlouva č: 285162018 
se uzavírá v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví, vyhláškou č. 106/2001 Sb., o 

školách v přírodě a zotavovacích akcích, vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích 

na stravování, o poskytování ubytovacích a stravovacích služeb v rozsahu a za podmínek dále 

uvedených k zajištění konání Školy v přírodě, Ozdravných pobytů, nebo Lyžařských výcviků  

mezi: 

 

 

A) Objednavatel (Odběratel) : 

Organizace:  Základní škola Přerov, Svisle 13 

Adresa: Svisle 13, Přerov , 750 02 

Zastoupená: Mgr. Miroslav Fryštacký 

Tel., mobil: 581 701 811 

E-mail: skola@zssvisle.cz 

Kontaktní osoba ve věcech realizačních: Mgr. Miroslav Fryštacký 

(dále jen „objednavatel“) 

 

B)  Zajišťovatel (Dodavatel): 

      CK GATTOM TOUR 

      Svornosti 2, Havířov, 73601 

      Zastoupená:  Mgr. Tomášem Gattnarem 
              GATTOM – M.T.G. s.r.o. 

IČO: 25389157 

DIČ: CZ25389157 

Mobil: +420 608 701 703 

E-mail: GATTOM@email.cz 

Bankovní spojení: FIO banka - číslo účtu  5551155511/2010 

(dále jen „zajišťovatel“) 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

Předmětem této smlouvy je zabezpečení 5 denního ozdravného pobytu v oblasti, která není postižena 

smogovou situací, včetně dopravy, ubytování, stravování (včetně pitného režimu) a doprovodného 

programu ozdravného charakteru v ubytovacím zařízení: Penzion Rejvíz 

 

 

II. 

Místo a doba pobytu, počet lůžek, stravování 

Místo pobytu: Jeseníky – Penzion Rejviz  

1) Doba pobytu včetně dopravy: 28. 5. 2018 –  1. 6. 2018 

2) Předběžný počet dětí a dospělých  66 dětí + 8 dospělých 

3) Počet dětí a dospělých je nutné potvrdit 5 dní před začátkem pobytu.  

4) Služby za příplatek:  / 

5) Stravování: plná penze včetně pitného režimu (oběd, večeře, snídaně) 

                          první jídlo:  oběd 

                           poslední jídlo:  snídaně  
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III. 

Cenové ujednání 

 

Celková cena 1.700,- Kč / dítě. 

Pedagogický a zdravotnický doprovod dětí je zcela zdarma.                

 

 Způsob úhrady:  

a) převodem (zajišťovatel vystaví fakturu), nejpozději 3 dny po skončení akce se splatností 10 dní. 

 

IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
Zajišťovatel je povinen: 

 

a) Poskytnout objednavateli ubytovací služby v souladu s §8 vyhlášky č. 410/2005 Sb., 

v platném znění a stravovací služby v souladu s výživovými normami dle přílohy č. 1 

vyhlášky č. 107/2005 Sb., v ubytovacím zařízení dle bodu I., jakož i umožnit užívání 

společných a dalších prostor a zařízení a využívání služeb podle platných právních předpisů o 

školách v přírodě a hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. 

 

b) Odevzdat objednavateli prostory, jemu vyhrazené k ubytování, realizaci vzdělávacích aktivit, 

stravování a dalším činnostem ve stavu způsobilém pro řádně užívání a zajistit mu nerušený 

výkon jeho práv a povinností spojených se zabezpečením účelů školy v přírodě či 

zotavovacích akcí. 

 

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

a předpisů. 

 

d) Seznámit objednavatele s ustanoveními vnitřního řádu ubytovacího zařízení. 

 

e) Poskytnout objednavateli stravování v množství a kvalitě stanovené platnými stravovacími 

předpisy a limity. 

 

f) Ubytovatel a jeho personál se zavazuje dodržovat platné hygienické, bezpečnostní a požární 

předpisy. 

 

Objednavatel je povinen: 

 

a) Dodržovat platný vnitřní řád ubytovacího zařízení. V případě, že ubytovaná osoba či osoby 

v průběhu pobytu i přes upozornění poruší vnitřní řád ubytovacího zařízení, vyhrazuje si 

zajišťovatel právo na odstoupení od smlouvy a to bez nároku na vrácení ceny pobytu při 

předčasném odjezdu. 

 

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

 

c) Užívat prostory jemu poskytnuté řádně. V těchto prostorách nesmí bez souhlasu ubytovatele 

provádět žádné podstatné změny. 

 

d) Po skončení pobytu v ubytovacím zařízení předat všechny užívané prostory a věci, které 

užíval, ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. 
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V. 

Další ujednání 

 

a) Nástup na pobyt v hotelu je nejdříve od 9:00 hod. 

b) Konec pobytu je nejpozději v: 11:00 hod.  

Časy lze na základě dohody (i ústní) upravit.  
 

 

VI. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

V Havířově dne:18.4.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

             ZA ZAJIŠŤOVATELE                                                         ZA OBJEDNAVATELE 
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