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KRAJSKÝ ÚRAD KRAJE Vysočina 

Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí hotelových služeb 

Oprávněn/pověřen k podpisu: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje 

Schváleno: Datum: Č.usnesení: 

Dokument uložen u: oddPKŽÚ 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Orea Hotel Devět Skal 

Smluvní částka: 1) 93496.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor sekretariátu hejtmana 

Podpis zajistit do: 

Pracoviště/pracovník Datum Podpte 

Zpracoval: OSH/Morkusová 20.10.2017 M , 
Projednáno s: OSH/Šteklová 20.10.2017 7̂ 
Právní kontrola: OSH/Morkusová 20.10.2017 / 
Předkládá: OSH/Morkusová 20.10.2017 A . 
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OSH/Šteklová 20.10.2017 V 
Zodpovídá: Příkazce operace: OSH/Šteklová 20.10.2017 C-̂ y 

Správce rozpočtu: OE/Zemanová 2 0, 10. 2017 a/ 
Poznámka: 7 

Subjekt (IČO: 100038795), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: morkusova, datum ověření: 20.10.2017 08:32:02): 

Zajištění cateringu při příležitosti akce Lesní pedagogika 

Rozpočtová skladba: 5 ?QU ^ i ~ ou <1(00 od& 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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SMLOUVA O POSKYTNUTI HOTELOVÝCH SLUŽEB 
č. 1269815 

(dále jen „smlouva") 

Kraj Vysočina 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

IČO: 70890749 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. 
č. účtu: 4050005000/6800 

(dále jen „objednatel") 

Provozovna: OREA Hotel DEVĚT SKAL 
Adresa; Milovy 11, 592 02, Sněžné 

Identifikační číslo provozovny: 100038795 
(dále také jen „hotel",) 

Kontaktní osoba: Mgr. Marek Nejedlo 

I. PROHLÁŠENÍ A PŘEDMĚT SMLOUVY 

Tato smlouva stanoví podmínky, za nichž hotel poskytne klientovi v souvislosti s konáním 
akce ubytovací, gastronomické, konferenční a příp. také další hotelové služby v hotelu (dále 
také jen „hotelové služby"), a to tak, jak je sjednáno v této smlouvě. 

Hotel se zavazuje poskytnout klientovi v hotelu v souvislosti s konáním akce níže uvedené 
hotelové služby: 

a) Ubytovací služby, a to v rozsahu a v termínech uvedených v článku II. této smlouvy. 
b) Pronájem, resp. podnájem konferenčních prostor 
c) Pronájem, resp. podnájem vybavení konferenčních prostor sjednanou technikou 
d) Gastronomické služby. 

Případné změny v rozsahu čerpání hotelových služeb podléhají storno poplatkům 
sjednaným v článku VI. této smlouvy, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak. 

Klient se zavazuje zaplatit hotelu za hotelové služby řádně a včas sjednanou cenu 
hotelových služeb, dle ujednání a podmínek touto smlouvou sjednaných. 
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II. PLATEBNÍ UJEDNÁNÍ 
Smluvní strany sjednávají následující úhrady hotelových služeb: 



Hotelová služba Hradí klient Hradí individuálně účastníci 
akce 

Ubytování X 
Meeting / Banquet X 
Ostatní X 
x = údaj o tom, který subjekt hradí příslušnou hotelovou službu 

Hotelové služby, které budou dle požadavku klienta hrazeny individuálně účastníky akce, 
musí být hotelu uhrazeny na místě (v hotelu), a to hotově nebo debetní/kreditní kartou 
nejpozději ke dni ukončení pobytu (čerpání hotelových služeb) ze strany příslušného 
účastníka akce. Budou-li účastníci akce požadovat tížit své vedlejší čerpané hotelové služby 
(využití telefonů, minibarů, a/nebo jiných hotelových služeb) na svůj hotelový pokoj, jsou 
povinni tuto informaci při svém příjezdu (check-in) nahlásit recepci hotelu 
a poskytnout hotelu svou debetní/kreditní kartu pro provedení předběžné bezpečnostní 
autorizace. Klient je povinen informovat účastníky akce prokazatelnou formou o výše 
uvedené úhradě hotelových služeb. Neuhradí-li hotelu účastník akce řádně a včas hotelové 
služby dle ujednání výše, zavazuje se k úhradě příslušné částky za hotelové služby -
pohledávky hotelu za příslušným účastníkem akce (klientem) v takovém případě klient. 

III. ZÁLOHY 
V souvislosti s konáním akce poskytne klient hotelu následující zálohy na sjednanou cenu za 
touto smlouvou objednané hotelové služby, které se zavazuje poukázat bankovním 
převodem na bankovní účet hotelu uvedený v záhlaví této smlouvy, resp. na příslušné 
faktuře hotelu: 

Splatnost záloh Částka v Kč (CZK) 

100% Po skončení akce do 24.10.2017 93 496 Kč 
TOTAL 93 496 Kč 

Po provedení celkového vyúčtování hotelových služeb, tj. po realizaci akce, vystaví hotel 
klientovi konečný daňový doklad, v němž současně zohlední od klienta zaplacené zálohy. 
Dnem zdanitelného plnění je den, kdy byla klientovi poskytnuta poslední hotelová služba 
dle této smlouvy. Konečný daňový doklad je splatný ve lhůtě 14 ti dnů ode dne vystavení. 
Lhůta splatnosti je dodržena, je-li vyúčtovaná částka uvedená na faktuře připsána 
nejpozději v poslední den lhůty splatnosti na bankovní účet hotelu uvedený v záhlaví této 
smlouvy, resp. na příslušné faktuře hotelu. 

Při nedodržení výše uvedených ujednání (zejména při neuhrazení některé ze sjednaných 
záloh) není hotel povinen sjednané hotelové služby klientovi (účastníkům akce) poskytnout 
a je oprávněn od této smlouvy v důsledku jejího podstatného porušení ze strany klienta 
písemně odstoupit a po klientovi taktéž požadovat náhradu tím způsobené škody. 
Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy klientovi. 

Pro případ prodlení s úhradou finančních částek dle této smlouvy je sjednán úrok z prodlení 
ve výši 0,1 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení. Prodlení 
s úhradou finanční částky delší než 5 dnů zakládá hotelu vůči klientovi taktéž nárok na 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 150,- Kč za každý i započatý den prodlení, počínaje od 6. 
dne prodlení. 

IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
Smluvní strany dále sjednávají níže uvedené další podmínky související s realizací akce. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

1. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele hotel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
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obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Hotel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

3. Výběr hotelu byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání 
veřejných zakázek č. 04/16 ze dne 27. 9. 2016. 

1. Není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních 
stran právním řádem České republiky a v jeho rámci zejména příslušnými ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Hotel vylučuje přijetí 
nabídky smlouvy (její změny) s dodatkem nebo odchylkou. 

2. Hotel je oprávněn formou písemného oznámení, doručeného klientovi, navýšit ceny 
hotelových služeb uvedené v této smlouvě, pokud dojde po podpisu této smlouvy ke 
zvýšení sazby DPH na poskytované hotelové služby, ke zvýšení místních poplatků, 
které se váží k poskytování hotelových služeb uvedených ve smlouvě, anebo k zavedení 
nových daní či poplatků, které je hotel povinen z titulu poskytnutí hotelových služeb 
odvést; takové navýšení musí vždy odpovídat maximálně příslušnému zvýšenému 
daňovému či poplatkovému zatížení. 

3. Informace o cene hotelových služeb a o platebních a/nebo fakturačních ujednáních 
uvedených a/nebo vyplývajících z této smlouvy jsou důvěrné a hotelem považovány za 
předmět obchodního tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění. Klient tyto informace nesmí sdělit jiné osobě či jakkoliv 
zpřístupnit bez předchozího písemného souhlasu hotelu. V případě porušení tohoto 
článku smlouvy klient odpovídá za škodu takto způsobenou hotelu, kterou se zavazuje 
uhradit nejpozději do 60-ti dnů od jejího uplatnění hotelem. 

4. Tato smlouva je pořizována ve dvou originálních vyhotoveních, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom vyhotovení. 

Níže podepsané osoby prohlašují a svými podpisy výslovně potvrzují, že jsou oprávněny ke 
sjednání 
a podpisu této smlouvy a že s jejím obsahem i podmínkami v ní uvedenými souhlasí. 

V. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

2 4 -10- 2017 

Místo a datum Místo a datum 

Mgr. Marek Nejedlo 
Obchodní ředitel MUDr. Jiřím Běhqyánkí 

hejtmanem kraje , 

OREA HOTELS 
Na Pankráci 1062/5 

140 00 Pratia 4 
•: 27176857 DIČ: 0^9? 
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