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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ UBYTOVÁNÍ č. 267-X/19 
 
Dodavatel: Hana Steinbauerová 

Ubytování – Stará škola 
  Jindřiš 48, Rodvínov, 377 01 Jindřichův Hradec 

IČO: 70666709, DIČ:  
Bankovní spojení:  

  Není plátce DPH 
 
Odběratel: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 
  Národní 1009/3, 11000 Praha 1 
  IČO: 60457856, DIČ: CZ60457856 
  Zastoupené: Ing. Tomášem Wenclem, MBA., ředitelem 
                            Zapsané v rejstříku veřejných výzkumných institucí u MŠMT 

 
1. Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je zajištění ubytovacích služeb pro účastníky Letního vědeckého 

kempu pro pedagogy 2019, pořádaného odběratelem. Ubytování bude zajištěno v penzionu 
Stará škola, Jindřiš 48, 377 01, Rodvínov – Jindřichův Hradec dle níže uvedených podmínek:  

2. Termín pobytu:   11.–24. 8. 2019   
3. Počet objednaných lůžek:    
4. Zahájení pobytu:  11. 8. 2019 

 
5. Dodavatel prohlašuje, že uvedený ubytovací objekt provozuje a že tento objekt splňuje 

hygienické podmínky ubytovacího a stravovacího zařízení.       
  

2.       Cena a platební podmínky 
 

1. Cena za ubytování je sjednána ve výši:  za dospělou osobu a noc včetně poplatku obci. 
2. Cena za pobyt je sjednána následovně: 

 

• 11. 8. – 12. 8. 2018   dvoulůžkový pokoj   

• 12. 8. – 24. 8. 2018   nocí,  lůžek  lůžek x Kč/noc x  počet nocí), 
tj.  
 

Celková cena pobytu se sjednává dohodou smluvních stran ve výši 77 600 Kč. Dodavatel není 
plátcem DPH. 

    
3. Odběratel se zavazuje zaplatit dodavateli cenu za plnění dle čl. 1 a 2 takto: 

 
a) na základě zálohové faktury, kterou je dodavatel oprávněn vystavit nejdříve po splnění 

povinnosti uveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv (viz čl. 4. odst. 1), jímž 
tato smlouva nabývá své účinnosti, ve výši 80 % (62 080 Kč) dohodnuté ceny, se 21denní 
splatností. 

b) Zbývající část ve výši 15 520 Kč bude vyplacena formou bezhotovostního převodu na účet 
dodavatele, který je uveden v záhlaví smlouvy na základě vystavené konečné faktury, po 
ukončení ubytování, ve kterém bude zohledněna zaplacená záloha.  

c) Splatnost faktur je 21 dnů ode dne jejího doručení odběrateli. Před uplynutím lhůty 
splatnosti je odběratel oprávněn fakturu vrátit, pokud nebude obsahovat: identifikační 
údaje dodavatele, identifikační údaje odběratele, předmět plnění, datum vystavení a 
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splatnosti faktury, způsob úhrady, výši fakturované ceny, označení NEPLÁTCE DPH a touto 
smlouvou požadované náležitosti. Pro opravenou nebo nově vystavenou fakturu běží nová 
lhůta splatnosti, jak výše uvedeno. 

3. Povinnosti smluvních stran

1. Dodavatel je povinen poskytnout služby uvedené v této smlouvě ve sjednaném rozsahu
a kvalitě.

2. Odběratel je povinen uhradit dodavateli za řádně poskytnuté služby výše sjednanou cenu.
3. Dodavatel je povinen bezodkladně odstranit veškeré nedostatky poskytovaných služeb, a to

na základě reklamace odběratele.
4. Odběratel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy, pokud je dodavatel v prodlení

s poskytováním sjednaných služeb nebo v případě, že sjednané služby nejsou poskytnuty
v dohodnutém množství či kvalitě a dodavatel nezjedná nápravu ani přes výzvu odběratele.
V případě odstoupení se smlouva od počátku ruší a dodavatel je povinen vrátit odběrateli
uhrazené finanční prostředky, a to do 5 dní od doručení odstoupení od smlouvy. Dodavatel
přitom nebude nárokovat plnění za služby poskytnuté do odstoupení od smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě škody způsobené ubytovanými osobami (např.
rozbití oken, dveří, nábytku a jiného poškození objektu nebo vybavení) bude dodavatel
uplatňovat škodu přímo na ubytované osobě, která škodu způsobila.

4. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží dodavatel
a dvě vyhotovení obdrží odběratel a nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. Účinnosti
smlouva nabývá uveřejněním v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb. („registr smluv“).

2. Smlouva může být měněna nebo doplněna pouze písemným projevem a souhlasem obou
smluvních stran formou dodatku k této smlouvě. Za písemnou formu nebude pro účely této
smlouvy považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.

3. Odběratel určil , jako osobu kontaktní a oprávněnou
průběžně kontrolovat provádění sjednané služby.

4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku.

5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory mezi nimi, vyplývající z této smlouvy, budou
primárně řešeny smírnou cestou.  V případě, že se takto nepodaří dosáhnout řešení, bude spor
předložen k rozhodnutí příslušnému soudu, určenému podle obecně závazných právních
předpisů ČR.

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv. Odběratel se zavazuje,
že uveřejnění smlouvy zajistí.

7. Smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily, že byla uzavřena v souladu
s dobrými mravy, podle jejích pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem
připojují své podpisy.

Za odběratele dne……9.7.2019……………. Za dodavatele dne……3.7.2019…..…………… 

………………………………………………….. …………………………………………….. 
Ing. Tomáš Wencel, MBA., ředitel     




