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Smlouva o poskywtnutí ubytováni
Č. j. KRPP-44334-12/CJ-2019-0300VZ-VZ

Česká republika
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:

Kontaktní adresa:

Kontaktní osoba:

Datová schránka:

jako ,,objednatel"

a

Společnost:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
jejímž jménem jedná:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Nádražní 2, PSČ 306 28 Plzeň
75151529
CZ75151529

plk. Ing. Be. Petrem Nováčkem, náměstkem ředitele Krajského
ředitelství policie Plzeňského kraje pro ekonomiku
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28
Plzeň

5ixai69

BOLEVÁK LAKE S. r. O.
326 00, Plzeň

291 56 483
CZ29156483
Milan Čech, jednatel společnosti

Milan Čech

kx9z9c

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C vložka 27403.

jako ,,poskytovatel"

uzavírají dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., obč&n8keho zákoníku, tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ UBYTOVÁNÍ

l.



l

" Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je poskytnutí ubytování se snídani účastníkům cvičení
pořádkových jednotek s možností bezpečného uložení zbrani, parkování min. 20 služebních
vozidel a možnosti individuá|ního stravováni účastníků cvičení v restauračním zařízení, to \
vše v uzavřeném areálu na území města Plzně za podmínek dále stanovených touto
smlouvou.

II.
Termin ubytováni

1.

2.

3.

1.

Smluvní strany se dohodly na terminu ubytování v době a to v počtu
Pro účely platby rrňstního poplatku z ubytovací kapacity objednatel zajistí

seznamy účastníků, kde budou všechny zákonem požadované údaje a v případě ubytování
cizích státních příslušníků i údaje předávané na Cizineckou policii ČR. Seznamy ve formátu
požadovaném Cizineckou policií objednatel předá poskytovateli elektronickou poštou,
bezprostředně po ukončení akce t pro další zpracování.

Čas nástupu na ubytování je určen od 12:00 hod. d odjezd ubytovaných
pak nejpozději do 9:00 hod.

Předání klíčů od chatek před započetím ubytováni proběhne dne od 08:00
hod, pověřené osobě, která zajisti další distribuci mezi účastníky cvičení. Zpětné předání
klíčů započne po odchodu ubytovaných nejpozději do 12:00 hod.

Ill.
Cena za ubytování a platební podmínky

Objednatel se zavazuje uhradit za ubytování:

Cena za bez DPH
Cena za 1 VC. DPH 15 %

230 434,78 Kč
265 000,00 Kč

2.

3.

4.

5.

6

slovy: dvě stě šedesát pět tisíc korun českých

Cena zahrnuje veškeré náklady na ubytování a parkování v uzavřeném areálu vC. snídaně
a zapůjčení místnosti pro bezpečné uložení zbraní.

Smluvní strany se dohodly, že cena bude objednatelem uhrazena na základě faktury
v celkové výši sjednané ceny, ke které bude připočten místnI poplatek z ubytovací kapacity,
stanovená na základě skutečných počtů ubytovaných účastníků v jednotlivých dnech
pobytu. Částka za místní poplatek z ubytovací kapacity bude na faktuře rozepsána zvlášť'.

Poskytovatel vystaví fakturu na objednatele tj. ČR - Krajské ředitelství policie Plzeňského
kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň, a doručí ji ve dvojím vyhotovení na adresu: Krajské
ředitelství policie Plzeňského kraje, Odbor veřejných zakázek, Nádražní 2, Plzeň. Fakturu
lze zaslat i elektronicky prostřednictvím datové schránky popř. jí po předchozí domluvě
předat kontaktní osobě objednatele.

Splatnost faktury se stanovuje na 21 dnů od jejího doručení.

Faktura musí obsahovat veškeré obecné náležitosti daňového dokladu stanovené platnými
daňovými a účetními předpisy. Dále pak musí obsahovat číslo jednací této smlouvy.
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7.

8.

9.

Nebude-li faktura splňovat náležitosti podle odst. 6 tohoto článku, nebude-li ve dvojím
vyhotovení, případŇ· 'bude-li obsahovat nesprávné cenové údaje, je objednatel oprávněn ji
vrátit poskytovateli,'aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností.

Daňový doklad, vystavený poskytovatelem zdanitelného plněni, bude příjemcem
zdanitelného plnění (objednatelem) uhrazen v plné výši včetně DPH, jestliže si objednatel
ověří způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že poskytovatel není
nespolehlivým plátcem a bankovní účet uvedený v této smlouvě je shodný s údajem v jeho
registraci. V opačném případě objednatel uhradí zhotoviteli pouze základ daně a DPH
převede příslušnému finančnímu úřadu.

Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet
poskytovatele. Objednatel, jako organizační složka státu prohlašuje, že předmět plněni
použije výhradně při výkonu působnosti ve veřejné správě, kdy podle § 5 odst. 3 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se nepovažuje za
osobu povinnou k dani.

IV.
Ostatní ujednání

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Poskytovatel je povinen odevzdat objednateli příslušný počet lůžek ve šťávu způsobilém
řádnému užívání a zajistit mu nerušený výkon práv spojených s ubytováním.

Za způsobilý stav se považuje:
- úklid před ubytováním, povlečená postel, toaletní papír dvouvrstvý na sociálních
zařízeních,

V případě, že poskytovatel nezajistí objednateli ubytování sjednaného počtu účastníků dle
ČI. || odst. 1, zavazuje se uhradit náklady spojené s náhradním ubytováním účastníků.

Objednatel je oprávněn řádně užívat pokoje, jejich zařízení a společné prostory ubytovacího
zařízení a využívat služeb, jejichž poskytováni je s ubytováním spjato.

Objednatel se zavazuje dodržovat ubytovací řád, se kterým byl ze strany poskytovatele
seznámen, a který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Objednatel se zavazuje seznámit ubytované účastníky výcviku s ubytovacím řádem
a pokyny poskytovatele.

V.
Ochrana informací

1.

2.

3.

Poskytovatel se zavazuje nesdělovat nikomu informace související s činnosti
objednatele, které se v souvislosti s tímto smluvním vztahem dověděl. Tyto informace
jsou informacemi neveřejnými, s povinností dodržování mlčenlivosti.

Poskytovatel se též zavazuje, že poučí své zaměstnance, kteří budou poskytovat služby
podle této smlouvy, o povinnosti zachovávat mlčenlivost ve věcech souvisejÍcÍch
s předmětem této smlouvy, jakož i nesdělovat nikomu informace souvisejíci s činnosti
objednatele, o které by se v souvislosti s tímto smluvním vztahem dozvěděl.

Smluvní strany si jsou vědomy, že povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy trvá i po skončeni platnosti této smlouvy.
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»-. VI.
"" Sankce

1.

2.

3.

V případě prodlení objednatele s placením daňového dokladu (faktury) vzniká poskytovateli
právo na úrok z prodlení. výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č. 351/2013 Sb.,
kterým se určuje výše úroků z prodlení, v platném znění.

V případě, že poskytovatel prokazatelným způsobem poruší povinnosti vyplývající z či. v
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé
prokázané podstatné porušení takové povinnosti.

Úrok z prodlení a smluvní pokuta podle tohoto článku jsou splatné do 14 dnů od doručení
výzvy k jejich zaplacení.

l

VIl.
Odstoupení od smlouvy

1.

2.

3.

4.

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv před uplynutím sjednané doby pro
ubytování.

V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy později než 10 dnů před zahájením akce,
náleží poskytovateli storno poplatek ve výši 50 % z celkové částky dohodnutých
a nevyužitých služeb.

Zrušení smlouvy nebo změna rozsahu služeb musí být učiněny písemnou formou
a v uvedené lhůtě doručeny.

Tato smlouva pozbývá účinnosti uplynutím doby, na kterou byla sjednána.

VIII.
Závěrečná ustanoveni

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řIdí příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Veškeré neshody budou
smluvní strany řešit přednostně dohodou; případné spory budou řešeny prostřednictvím
příslušného českého soudu, nikoliv rozhodcem.

Práva a povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy nelze bez souhlasu druhé smluvní strany
převést na třetí stranu.

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze po dohodě obou smluvních stran, a to
písemnými dodatky, číslovanými vzestupnou řadou.

Tato smlouva je závazná i pro případné právni nástupce smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena jako 6 stránkový dokument (5 stran smlouvy, 2 strany přílohy)

Kontaktní osoby objednatele:

l)

2)
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8.

9.

Kontaktní osoby pWkytovate|e:

l) Milan Čech, jednatel společnosti,

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavřeni této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Poskytovate! souhlasí se zveřejněním celého obsahu této smlouvy podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy v registru smluv
zabezpečí objednatel.

Přílohy:

Příloha č. 1 - ubytovací řád

Za objednatele: Za poskytovatele:

V Plzni dne ...1Ar05- M V Plzni dn,

.Milan Cech

jednatel společn



Příloha č. 1 k č. j. KRPP-44334-12/ČJ-2019-0300VZ-VZ

C"Áovozn/ řád autocampu ostende

1. Při vstupu do autocampu OSTENDE jsou návštěvníci povinni přihlásit se
k registraci, zaplatit stanovené platby dle platného ceníku, poplatky dle vyhlášky obecního úřadu,
seznámit se s provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení po celou dobu pobytu.

2. Návštěvníci jsou povinni respektovat, kromě provozního řádu i opatření provozovatele kempu,
jeho zástupce a dále se řídit pokyny pracovníků recepce.

3. Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu či škodu na vozidlech, obytných prostředcích
návštěvníků, se kterými vjíždí do areálu autocampu, ani za ztrátu či škodu na věcech návštěvníků,
které přivezli či vnesli na území autocampu. Návštěvníci užívají zařízení autocampu na vlastní
nebezpečí a jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví. Děti do lO-ti let nesmí
zůstávat bez dozoru odpovědné osoby.

4. Návštěvníci jsou povinni počínat si tak, aby zejména hlukem, kouřem, popelem, pachy, odpady
a chováním domácích zvířat neobtěžovali ostatní návštěvníky autocampu.

5. Je zakázáno rozdělávat oheň mimo vyznačená místa. Případné grily používat na bezpečných
místech, kde nejsou ohrožováni ostatní návštěvníci (v blízkosti stanů, automobilů atd.). Je nutné
dodržovat zásady bezpečnosti a protipožární předpisy.

6. Stanování a kempování je povoleno pouze na vyhrazených místech. Je zakázáno stavět stany,
karavany a obytné vozy v těsné blízkosti chat. Dále není povoleno nocovat pod zastřešenými
prostorami autocampu a na pláži.

7. V areálu autocampu je návštěvník povinen dodržovat dopravní předpisy a jezdit nejvýše
povolenou rychlostí 10 km za hodinu. Na území autocampu je zakázáno umývat a opravovat
motorová vozidla. Majitel vozidla dbá na zabránění úniku kapalin z vozidla do země nebo vodní
plochy. Minimální vzdálenost parkování od vodní plochy je 10 metrů.

8. Návštěvníci autocampu jsou povinni při průjezdu/průchodu hlavní branou se prokázat platnou
pobytovou kartou. Na vyžádání pracovníků recepce, případně pracovníků kempu, kteří provádějí
kontrolu, jsou povinni předložit doklady o řádném přihlášení a uhrazení plateb a poplatků spojených
s pobytem v autocampu.

9. Návštěvníci jsou povinni používat sociá|ni zařízení v místech k tomu účelu vyhrazených a udržovat
je v čistotě. Dále jsou povinni ukládat odpadky do kontejnerů a nádob určených pro sběr odpadu.
Před ukončením pobytu je návštěvník povinen místo, které užíval, uvést do původního stavu (např.
Uklidit odpadky, zapravit rýhy pro odvod vody, atp.).

10. V areálu autocampu není povolen volný pohyb domácích zvířat. Domácí zvíře se může po
autocampu pohybovat pouze v doprovodu svého majitele (resp. jiné dospělé osoby), psi musí být
na vodítku a mít košík (větší a nebezpečná plemena). je zakázáno vodit domáci zvířata do prostoru
prodejních a konzumačních míst, do zastřešených prostor, do umýváren a a na pláž. Zvířata se
nesmí koupat v prostorech určených pro koupání návštěvníků autocampu. Majitel zvířete je povinen
uklízet exkrementy a odkládat je do odpadních nádob.

11. V autocampu není návštěvníkům povoleno provádět výčep piva a rozléváni alkoholických nápojů
z vlastních zdrojů. Konzumace jídel a nápojů z vlastních zdrojů v zastřešených provozních
prostorách kempu není povolena. prodej zboží a poskytováni služeb mimo prodejní místa kempu je
možné jen na základě povoleni provozovatele,

12. Návštěvníci, kteří si pronajali el. přípojku nejsou oprávněni z této přlpojky propojovat další
neplatici spotřebitele, Venkovní el, zařízeni kempu konči zásuvkami na zásuvkové skříni. Za
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bezpečnost vnitřního el. zařízeni, VC. pohyblivého el. přívodu, zodpovídá jeho uživatel. V kempu je
bez povdeni zakázáno používat přímotopné el. spotřebiče. Na chatkách je zakázána manipulace s
otevřeným ohněm.

13. Noční klid je v době od 22:00 do 7:00 hodin. výjimku může povolit provozovatel kempu. Po dobu
nočního klidu platí omezení průjezdu přes hlavní bránu. Obyvatelé kempu jsou povinni mimo
provozní dobu recepce (22:00-8:00 hodin) uzavírat (zamykat) hlavní bránu a branku klíčem, který
obdrželi při příjezdu.

14. Koupání na vodních plochách u autocampu je možné výhradně na vlastní nebezpečí.

15. Návštěvník, který porušil provozní řád, může být provozovatelem autocampu nebo jeho
zástupcem (vedoucím autocampu) anebo ostrahou autocampu vykázán mimo areál autocampu
Ostende. Návštěvníku, který hrubě porušil provozní řád, může provozovatel autocampu zrušit
ubytování v autocampu.

Bolevák lake s.r.o.
Milan Čech v.r. l jednatel


