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Smlouva 

o zabezpečení výuky lyžování dětí z mateřských škol 

v areálu Kraličák,  Stříbrnice 

Uzavřená s využitím § 7646 odst. 2 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, mezi těmito 

smluvními stranami: 

1. Mateřská škola  

2.  

3. Ski school Kraličák, Hanušovická 119, Staré Město 788 32, IČO: 88329712, zastoupená 

Martinem Škrottem, dále jen „poskytovatel služby“ 

Účastníci smlouvy 

MŠ na základě zájmu rodičů, jejichž děti tuto školu navštěvují, zprostředkovává na základě této 

smlouvy výuky lyžování dětí MŠ (dále jen lyžařský výcvik) pomocí specializované firmy, která má 

veškeré potřebné komplexní odborné, technické, materiální a personální předpoklady zabezpečovat 

relevantní výuku lyžování dětí z mateřských škol. 

Mateřská škola jako zprostředkovatel služby je na základě této smlouvy v přímém smluvním vztahu 

s poskytovatelem služby a odpovídá za splnění závazků ve smlouvě uvedených spolu s finančním 

plněním, tj. zaplacení ceny lyžařského výcviku ve prospěch poskytovatele služby, kterou před 

podpisem této smlouvy zaplatili rodiče účastníků lyžařského výcviku, kteří lyžařský výcvik absolvují, 

a to ve výši ……. Kč za jednoho účastníka. 

Ski school Kraličák poskytuje veškeré specializované sportovní činnosti, tj. služby zahrnující 

komplexní odborné, technické, materiální a personální zajištění lyžařského výcviku pro děti 

z mateřských škol v souladu s předloženými propozicemi k dětskému lyžařskému výcviku, zaslaným 

před podpisem této smlouvy rodičům účastníkům lyžařského výcviku. Personálně budou za 

poskytovatele služby lyžařský výcvik zajišťovat jeho instruktoři lyžování, disponující příslušným 

osvědčením. 

Místo plnění 

Místem plnění je pobočka Ski school Kraličák ve ski areálu Kraličák, Stříbrnice. 

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek Ski school Kraličák zabezpečit za úplatu odborný výcvik lyžování 

pro děti z MŠ v rozsahu, místě, termínu a za podmínek, které jsou obsažen níže v této smlouvě a 

poskytovatel služby se zavazuje poskytnout zprostředkovateli služby ke splnění všech jeho závazků 

uvedených v této smlouvě nezbytně nutnou součinnost: 

1. Doprava do Skiareálu 
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Pro dopravu účastníků lyžařského výcviku je smluvně zajištěna autobusová doprava. Po dobu 

lyžařského výcviku budou v autobuse společně s dětmi rovněž přítomni pedagogové ze ZŠ a  MŠ, 

kteří budou mít po celou dobu dopravy dětí, tj. na místo lyžařského výcviku i zpět, nad účastníky 

lyžařského výcviku pedagogický dohled. Nástupní místa a časy odjezdu: 

7:00 – 7:30 MŠ  

Předpokládaný příjezd do ski areálu: 8:45. V době od 8:45 do 9:00 proběhne převlékání, 

přezouvání, vypůjčení lyžařské výzbroje a osobní hygiena. Jednotlivé časy je možno dle aktuální 

potřeby po dohodě s pověřenou osobou upravit, popřípadě změnit. 

2. Lyžařský výcvik 

Lyžařský výcvik bude probíhat zejména v areálu dětského lyžařského parku, a to vždy v době od 

9:00 do  11:15 hod. Účastníci lyžařského výcviku budou rozděleni podle stupně jejich pokročilosti 

do výkonnostních skupin. V průměru tak připadá na 1 instruktora lyžování 6 účastníků, přičemž 

v pokročilejších skupinách bude účastníků více, ve skupinách začátečníků pak méně. Maximální 

počet účastníků ve skupině je 10. Jízdné na vlecích je již zahrnuto v ceně výcviku. 

3. Návrat zpět 

Bezprostředně po skončení  výuky ,se účastníci lyžařského výcviku přezují a nastoupí do 

přistaveného autobusu na cestu zpět. Lyže a lyžařské hole si ponechávají v úschovně ve 

Skiareálu. Lyžařskou obuv si z důvodu potřeby vysušení vezmou s sebou domů. Předpokládaný 

čas příjezdu : 13:00 

 

Cena plnění a její splatnost 

Cena týdenního lyžařského výcviku (pondělí-pátek) je stanovena dohodou poskytovatele služby a je 

jednotlivými rodiči účastníků, kteří absolvují tento lyžařský výcvik, a to ve výši ……  Kč. 

V této smluvní ceně je zahrnuta: 

1. Doprava účastníků lyžařského výcviku od školy v  Zábřeha do místa výuky a zpět, a to po 

dobu trvání lyžařského výcviku. 

2. Svačina, a to po dobu trvání lyžařského výcviku 

3. Výuka v rámci lyžařského výcviku, a to po dobu trvání lyžařského výcviku. 

Účastníci této smlouvy berou na vědomí, že výuka lyžování v rámci lyžařského výcviku bude probíhat 

za každého počasí, které s ohledem na věk a fyzické schopnosti účastníků umožní těmto účastníkům 

lyžařského výcviku objektivně lyžařský výcvik uskutečnit a jimi absolvovat. 

Zrušení objednané hodiny lyžování ze strany poskytovatele služby nebo ze strany zprostředkovatele 

služby při nepředvídaných provozních, případně povětrnostních, výlukách oznámí pověřený 

pracovník, ředitelce školy a naopak. Takto zrušené hodiny budou po vzájemné dohodě obou stran 

nahrazeny, pokud nebude účastníky této smlouvy dohodnuto jinak. 

Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce má právo kdykoliv zrušit účast sebe nebo svého dítěte 

na akci. Zrušení účasti musí být provedeno písemně. 
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Organizátorovi přináleží odškodnění (storno poplatek), který je stanoven podle délky času mezi 

odstoupením od smlouvy ze strany účastníka akce nebo jeho zákonného zástupce (rozhodující je 

den, kdy bylo toto odstoupení organizátorovi doručeno) a první den akce, následovně: 

a) 25 a více dnů 30 % z ceny akce, 

b) 24 – 8 den 50 % z ceny akce, 

c) 7 – 1 den 85 % z ceny lekce 

d) Při stornu v den zahájení akce, v průběhu akce nebo při nenastoupení na akci bez 

předcházejícího storna 100 % z ceny akce. 

Odškodné s nezapočítává v tom případě, že za účastníka akce bude zajištěn adekvátní náhradník ( 

odpovídající věk, zdravotní stav). Nahlášení náhradníka musí být provedeno písemně.  

Zprostředkovatel služby se zavazuje, že uhradí poskytovateli celou částku za kurz do 30.11.2020 

Podmínky plnění 

- Poskytovatel služby není oprávněn  pověřit plnění předmětu této smlouvy jinou osobu bez 

souhlasu zprostředkovatele služby. 

- Poskytovatel služby se zavazuje provádět výcvik lyžování v rozsahu, termínech a místě, které 

byly se zprostředkovatelem služby dohodnuty s náležitým předstihem před zahájení výuky 

lyžování. 

- Poskytovatel služby se zavazuje provádět výcvik pouze osobami s potřebnou kvalifikací k této 

výuce, při dodržování bezpečnostních předpisů, které mají zabránit vzniku škody na zdraví a 

majetku, v dostatečném počtu vzhledem k počtu účastníků lyžařského výcviku (dětí mateřské 

školy). 

- Zprostředkovatel služby se zavazuje dodržovat bezpečností, hygienické a organizační 

podmínky zakotvené v provozním řádu zprostředkovatele služby (mateřské školy) a řídit se 

jejími vnitřními směrnicemi o povinnostech doprovázejících učitelů. 

- V případě úmyslného poškození majetku poskytovatele služby účastníkem lyžařského výcviku 

je zprostředkovatel služby povinen vzniklé poškození oznámit rodiči účastníka a poté po 

dohodě s poskytovatelem služby případně uhradit veškeré náklady spojené s odstraněním 

poškození majetku. 

- Odpovědnost za účastníky lyžařského výcviku svěřené k výuce lyžování přebírá pověřený 

instruktor lyžování v okamžiku předání dětí pedagogickým dohledem zprostředkovatele 

služby (mateřské školy), a to s výjimkou doby svačiny, jak je uvedeno výše v této smlouvě. Po 

ukončení a předání účastníků lyžařského výcviku přebírají odpovědnost za děti opět učitelky 

mateřské školy. 

- V případě zdravotní či jiné závažné indispozice účastníka lyžařského výcviku, která nastane 

v průběhu výuky lyžování, předá instruktor účastníka do další péče pedagogickému dohledu, 

který pak rozhodne, zda bude účastník v ten den ve výuce lyžování pokračovat či nikoliv, 

případně zajistí v naléhavých případech jeho přesun do mateřské školy. 

- V Případě úrazu nebo jiné zdravotní indispozice vzniklé v souvislosti s výukou lyžování 

zabezpečuje veškeré nezbytně nutné úkony související s lékařským ošetřením pověřený 

instruktor lyžování. O dalším postupu a případném pokračování dítěte ve výuce lyžování pak 

rozhodne s přihlédnutím k okolnostem instruktor po dohodě s pověřeným pedagogickým 

dohledem. 
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Změna termínu konání kurzu nebo zrušení kurzu 

 Při nemožnosti uskutečnit kurz z důvodu nevhodných klimatických podmínek (o vhodnosti 

podmínek rozhoduje organizátor) bude navržen některý z těchto náhradních termínů : 1.3. - 15..3., 

popř. jiný.  

V případě nařízení vlády o zákazu pořádání lyžařských kurzů v souvislosti s epidemiologickou 

situací COVID 19, nebo pokud se dostane celá školka / škola do karantény. Bude do 14 dní od 

začátku platnosti tohoto nařízení vráceno 90% ceny kurzovného. 

Platnost Smlouvy 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou od ……………….. 

Smlouva může být rovněž ukončena: 

1. Dohodou smluvních stran. 

2. Odstoupením od smlouvy, pokud druhá smluvní strana hrubým způsobem poruší své závazky 

vyplývající z této smlouvy, a to i poté, kdy byla druhým účastníkem vyzvána k jejich splnění. 

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší ode dne, kdy bylo toto písemné oznámení 

prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. 

Závěrečná ujednání 

1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními 

občanského zákoníku v platném znění a předpisů souvisejících. 

2. Jakékoliv změny této smlouvy musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu účastníky obou stran. 

5. Účastníci shodně prohlašují, že tato smlouva je výrazem projevů jejich svobodné, pravé a 

vážné vůle, že ji uzavírají na základě svých pravdivých údajů bez jakékoliv tísně nebo nátlaku, 

což potvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

V ………………………………………………………….. 

 

     ……………………………                                                             ……………………………… 

     Mateřská škola                                                                               Ski school Kraličák 

                                                                                                                   Martin Škrott 

                                                                                                                Hanušovická 119 

                                                                                                             Staré Město, 788 32 

                                                                                                                 IČO: 88329712 


