
ZVEŘEINĚNO
DNE'

sMLouvA o POSKYTNUTÍ SLUŽEB PLAvEcKÉHo ZAŘÍZENÍ

A užívÁNí PLAvEcKÝcH SEKTORÜ
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce o roku v souladu s § 1746 odst. 2 Z.Č. 89xì'2512-5-b:,-občonskji - — — _ -

Zákoník, mezi těmito smluvními stranami:

POSKYTOVATEL:
STAREZ - SPORT, a.s.
Se Sídıem: Křídıøvická 911/34, 603 00 Brno
ICO: 26932211
DIC:
plätce DPH CZ26932211

‚Zastoupena:

Zapsaná: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Brně pod
sp. zn. B 4174

bankovní Spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 35—1393300227/0100, ověřený
bankovníúčet

kontaktní osoba: Vedoucí příslušného Střediska
dále jen „poskytovatel“

a

OBJEDNATEL:

Statutární město Brno
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu statutárního města Brna
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ cz44992785
Zastoupen:
bankovní Spojení: 111211222/0800
kontaktm’ osoba:

dále jen „objednatel“

a

zAııŠŤovATEL PLAvEcKÉ WU KY:
Základní a mateřská škola Brno, Husova 17, příspěvková organizace
Se sídlem: Husova 219/17, 602 00 Brno
IČO: 60556188
DIČ není plátce DPH
Zastoupen:
kontaktní osoba:

dále jen „Zajišťovatel“
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l. Úvodní ustanovení

Na základě Smlouvy o provozování lázní Rašínova uzavřené dne 29. 4. 2013 Se Statutárním
městem Brnem (č. Smlouvy 7413171911) je poskytovatel oprávněným provozovatelem
Objektu lázní na ulici Rašínova 643/12, 602 00 Brno (dále jen „bazén Rošı'novď) a je oprávněn
uzavřít tuto Smlouvu.

ll. Předmět a účel smlouvy

Poskytovatel přenechává touto smlouvou objednateli Sportovní zařízení — plavecké sektory
plaveckého bazénu Rašínova vdobě uvedené vpříloze č.2 Smlouvy kjejich využívání pro
potřeby zajištění plavecké výuky škol, jejichž je zřizovatelem a zavazuje Se platit poskytovateli
Sjednanou cenu za využívání.

Zajišt'ovatel Se zavazuje zajišťovat a provádět odborný plavecký výcvik konkrétních
objednatelů Sjednané Služby (dále též „Svěřenci") ze škol, jejichž je Objednatel zřizovatelem
(konečný objednatel).

III. Doba využívání

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 5. 9. 2019 do 25.6. 2020.

Objednatel je oprávněn využívat plavecké sektory dle specifikace předmětu plnění uvedené
v příloze č. 2 smlouvy.

Rozpis dle odst. 3. 2. je možné změnit dohodou smluvních Stran. Výhradní právo Změn
vrozpise má pouze poskytovatel. Poskytovatel Si vyhrazuje právo změn provozu, Zejména
časového plánování, plaveckých Sektorů z nezbytných organizačních důvodů (např. technická
porucha, odstávka, celobazénové kulturní a Sportovní akce). Tyto změny budou objednateli
písemně Oznámeny emailem na výše uvedenou emailovou adresu spředstihem 7 dnů.
Objednatel má při této změně právo čerpat náhradní plnění. Objednatel může změnit rozpis -
učinit odhlášku plaveckého Sektoru zpravidla emailem kontaktní osobě poskytovatele
nejpozději 7 dnů před sjednaným časem plnění, a to max. do 10 % Sjednaného měsíčního
objemu plaveckých sektorů na jednotlivých objektech uvedených vpříloze č. 2 smlouvy.
Odhlášky může činit jen osoba, která podepsala smlouvu nebo kontaktní osoba uvedená ve
smlouvě. Změnu kontaktní osobyje objednatel povinen poskytovateli předem včas oznámit.

IV. Cena Za využívání

Cena za plnění dle předmětu této Smlouvy je stanovena dle platného ceníku poskytovatele
za plavecké Sektory na jednotlivých bazénech poskytovatele, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

Úhrada za využívání plaveckých Sektorů bude účtována za uplynulý kalendářní měsíc,
na základě odsouhlaseného soupisu objednatelem, tím není dotčeno ustanovení čl. V.
odst. 5. 2., a to do 15 dne následujícího měsíce. Splatnost daňového dokladu-faktury Se
Sjednává ve lhůtě 21 kalendářních dní ode dne vystavení daňového dokladu-faktury
poskytovatelem, a to formou bezhotovostního převodu na účet poskytovatele uvedeného na
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každém daňovém dokladu-faktuře. V případě uvedení chybných údajů na daňovém dokladu-
faktuře je oprávněn objednatel vrátit daňový doklad-fakturu poskytovateli do 7 dnů ode dne
doručení chybného daňového dokladu-faktury. U nově vystaveného daňového dokladu -
faktury běží nová lhůta splatnosti.

Pokud bude objednatel vprodlení se Zaplacením ceny Za využívání plaveckých sektorů je
povinen Zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % Z dlužné částky Za každý den
prodlení. Vpřípadě, že bude objednatel více než 14 dní vprodlení s platbou faktury, není
objednatel oprávněn plavecký sektor dále využívat a poskytovatel není povinen využívání
plaveckého nebo plaveckých sektorů objednateli umožnit. Tímto ustanovením není dotčeno
ustanovení čl. VI. odst. 6.3.této smlouvy.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

Smluvní strany se dohodly, že objednatel prostřednictvím Zajišťovatele plavecké výuky bude
dodržovat maximální počet osob vplaveckém sektoru, který je uveden vpříloZe č. 1 i 2
smlouvy.

Poskytovatel a objednatel se výslovně dohodli, že objednatelem prostřednictvím Zajišťovatele
plavecké výuky řádné neodhlášené a nevyčerpané využití plaveckých Sektorů propadá
ve prospěch poskytovatele.

Smluvní strany Se dohodly na definici hodiny (plnění předmětu Smlouvy); pod pojmem hodina
se rozumí čistá doba jedné hodiny stím, že příchod Svěřenců do šaten a sprch je možný
nejdříve 15 minut před Zahájením „čisté hodiny" a odchod Z šaten a Sprch po využití sjednané
služby do 15 minut od ukončení„čisté hodiny

Objednatel a Zajišťovatel se ZavaZují Zajistit dodržování platného návštěvního řádu
poskytovatele a obecně platné předpisy vztahující se na provoz krytých plaveckých Zařízení,
včetně technickobezpečnostních pravidel (např. o Zapojování el. Zařízení do sítě apod.). Při

v-vr

náhrady vykázat. Co zde platí pro objednatele a zajišťovatele, se vztahuje i na jejich svěřence.

Zajišt'ovatel plavecké výuky si Svěřence konečného uživatele (konkrétního uživatele sjednané
služby) přebere po převlečení všatně, a od té doby je plně Zodpovědný Za svěřence
konečného uživatele (konkrétní uživatele sjednané služby), včetně odpovědnosti Za jejich
Zdraví a životy (při pobytu vbaZénu i mimo něj), včetně odpovědnosti Za vzniklou újmu
poskytovateli nebo třetím osobám konáním svěřenců. Po skončení plaveckého výcviku předá
Zajišťovatel Svěřence Zástupcům konečného uživatele (pedagogickým pracovníkům). Tímto
okamžikem končí odpovědnost Zajišťovatele plavecké výuky popsané vtomto bodě.
Za svěřence do doby jejich předání Zajišt'ovateli plavecké výuky a po jejich předání Zpět, tj.
šatně, chodbě a sušárně odpovídá konečný uživatel služby (škola), resp. příslušný pedagogický
pracovník.

Poskytovatel vsouvislosti sprovozováním své činnosti odpovídá Za škodu na věcech
odložených na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle odkládají, vdobě
stanovené ve smlouvě. Event. škody Způsobené jejich Ztrátou sám nebo prostřednictvím
pojišťovny (Ze sjednaného pojištění odpovědnosti Za škodu) uhradí, pokud věci budou uloženy
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na místě ktomu určeném a vsouladu s návštěvním řádem, a tO Za podmínek ustanovení
š 2945 Zákona č. 89/2012 Sb.‚ Občanského zákoníku.

VI. Skončení smlouvy

6.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí uplynutím Sjednané doby.

6.2. Smlouva může být ukončena též písemnou dohodou poskytovatele a uživatele.

6.3. V případě, že některá Ze Smluvních stran nebude schopna plnit Své Závazky, nebo poruší své
smluvní povinnosti podstatným Způsobem (v případě Objednatele je tO prodlení S placením
ceny Za využívání O více než 30 dní po době Splatnosti nebo hrubé porušení návštěvního řádu
a v případě poskytovatele je tO nedodržení termínů a rozsahu Sjednaného užívání) a takové
porušení nenapraví během doby 7 dnů Od doručení písemného Oznámení druhé strany
OtakOvém porušení, má druhá strana právo odstoupit Od Smlouvy eZsahu dO té doby
nerealizovaného plnění. Písemné Oznámení O porušení povinnosti není třeba vpřípadě
prodlení Objednatele s placením.

VII. Ochrana osobních údajů

7.1 Smluvní strany tímto společně prohlašují, žejsou si vědOmy vzájemných práv a povinností dle
Zákona č. 110/2019 Sb.‚ O Zpracování Osobních údajů. ve Znění pozdějších předpisů (dále také
jen „ZZOÚ") a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, Obecné nařízení O
Ochraně Osobních údajů (dále také jen „GDPR”), Zejména pak povinností stíhajícíjak správce
Osobních údajů, tak i Zpracovatelé Osobních údajů. Zejména povinnost Zpracovávat Osobní
údaje korektně a Zákonným a transparentním Způsobem. Smluvní strany se Zavazují Osobní
údaje Zpracovávat takovým Způsobem, který Zaručí náležitOu bezpečnost a důvěrnost těchto
údajů, mimo jiné Za účelem Zabránění neoprávněnému přístupu k OSObním údajům a k
Zařízení používanému kjejich Zpracování nebojejich neoprávněnému použití.

7.2 V případě, že jedna Ze smluvních stran Zjistí, že došlo či je důvodné podezření, že by mohlo
dojít k porušení Z povinnosti či povinností plynoucí Z GDPR nebo ZZOÚ je tato strana bez
Zbytečného Odkladu povinna vyrozumět O této Skutečnosti druhou Smluvní Stranu.

7.3 Nad rámec povinností Stanovených ZZOÚ a GDPR se Smluvní Strany navzájem Zavazují
postupovat při nakládání S OsObními údaji Ohleduplně a eticky tak, aby nevznikla ani jedné Ze
Smluvních stran či třetí Osobě v Souvislosti Se Zpracováním Osobních údajů újma.

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1 Tato Smlouva, nestanoví-li jinak. může být měněna pouze na Základě číslovaných písemných
dOdatků podepsaných Oběma smluvními stranami.

8.2 Tato Smlouva je Sepsána ve třech vyhotoveních a každá Ze Smluvních Stran Obdrží po jednom
vyhotovení.

8.3 Smluvní Strany jsou povinny Zachovávat mičenlivost a Zavazují se. že Obchodní, OSObní a další
údaje, S nimiž Se při plnění ZávaZků Z této smlouvy Seznámily, neZpřístupní třetím Osobám bez
písemného souhlasu druhé smluvní Strany Svýjimkou údajů a informací, u nichž povinnost
Zveřejnění či Zpřístupněnívyplývá Z příslušných právních předpisů.
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8.4 Tato Smlouva podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle Zákona č. 340/2015
Sb.‚ o Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru Smluv (Zákon o registru Smluv). Uveřejněníprostřednictvím registru smluv Zajistí
objednatel.

8.5 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními Stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru Smluv.

8.6 Nedílnou součástí této smlouvyjsou přílohy:

Příloha č. 1 - Ceník plaveckých sektorů bazénů

Příloha č. 2 - Specifikace předmětu plnění

V Brně dne 1 g ‘ÜB' 2mg

V Brně dne if» g), 2M9 V Brně dne «W; ‘f ,ČD/9

Za Zajišťovatele plavecké výuky Za objednatele:



O

STAREZ ŠIBJRQRT

Ceník plaveckých sektorů bazénů
(platný od 1. 9. 2019)

Provozovatel:
sTAREZ - SPORT, a.s.
Křídlovická 911/34
603 00 Brno
ıčo: 26932211
Dıč: c22693221 1

Jedná Se O Stanovení minimálních cen Za hodinu.
Provozovatel je plátce DPH. Cenyjsou Stanoveny bez příslušné DPH. V roce 2019je DPH 15 %.

Definice hodiny - hodinou Se rozumí čistá doba jedné hodiny S tím, Že příchod do šaten a Sprch
uživatelů Sjednané Služby je možný nejdříve 15 minut před Zahájením „čisté hodiny" a odchod
Z šaten a Sprch po využití Sjednané Služby do 15 minut Od ukončení„čiSté hodiny

1. Městský plavecký stadion Za Lužánkami (50m bazén a relaxační bazén), Sportovní4. Brno
602 00

Definice plaveckých Sektorů a jich kapacity:
šířka - plavecký Sektor v 50metr0vém bazénu o rozměrech 5 x 21,5 m — kapacita 20 Osob
délka - plavecký Sektor v 50metrovém bazénu o rozměrech 2,5 x 50 m - kapacita 25 osob

relaxačnı'bazén - kapacita 20 osob
Šířka nebo délka je též Označena jako dráha
počet délek - 8
počet šířek - 10

Dráhy
čas Kč/1 dráha/ I Kč/1 dráha/ I

hodina hodina
bez DPH S DPH 15 %
od 1. 9. 2019

06.00 - 14.00 hodin 650,- 748,-

14.00 — 19.00 1000,- 1150,-
hodin
19.00 — 22.00 hodin 900,- 1035,-

Uolné pro veřejnostfltgymdguflždy 3 dráhy! č. 1,2,3 itytgunejsau k prnnaimutí.

STAREZ-SPORT, a.s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno, IČ: 269 32 211, DIČ: C22693221 1, Tel:

smnsz'smnl ăi“ 'Weil nwš'ı „těmi Mail Mëâılä WWI Wmmt- I-'-Ě'='|'“|°I



STAREZ ° PORT
BRNO

Relaxační bazén - dráha
čas KČ/1 dráha/ I Kč/1 dráha/I

hodina hodina
bez DPH s DPH 15 %

od 1. 9. 2019

Po - Pá (mimo Svátky a 780,- 897,-
präzdniny) 06.00 - 15.00
hodin
Vikendy, Svátky, 1480,- 1702,-
prázdniny 8.00 - 21.00
hodin

Po - Pá (mimo Svátky a 1640,- 1886,-
prázdniny) 15.00 - 21.00
hodin

3. Krytý plavecký bazén Ponávka (25m bazén), Ponávka 3a, Brno 602 00

Definice plaveckých Sektorů a jich kapacity:
délka (dráha) - plavecký Sektor v3 dráhovém 25metr0vém bazénu kapacita - celý bazén - kapacita
bazénu 36 osob (kapacita dráhy 12 osob)

počet délek - 3

Dráhy
čas Kč/1 dráha/I Kč/1 dráha/I

hodina hodina
bez DPH S DPH 15 %
od 1. 9. 2019

09.00 - 14.00 hodin* 460,- 529.-
14.00 — 19.00 700,- 805,-
hodin

Celý bazén
čas Kč/1 dráha/I Kč/1 dráha/I

hodina hodina
bez DPH s DPH 15 %
od 1. 9. 2019

09.00 - 14.00 hodin* 1000,- 1150,-
14.00 - 19.00 1600,- 1840,-
hodin

*prodloužení času zlevněné Sazby za pronájem plaveckého Sektoru

um” běhu víkendů a
Svátkü_v Cage-ch 8:00 —- 20:00 hodin.

STAREZ-SPORT, a.S.‚ KřílViCká 911/34, 603 00 Brno, IČ: 269 32 211, DIČ: C226932211, Tel:

BŠRINIOISTAREZ'ggoRTI Tgm„„ BIVŤĚ-:âfl „0n anzăfli Lizyjfll MEflE 3150332911 m""°„j".fi';!
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Näzev organizace

Statutární město Brno, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu
statutárního města Brna

Ičo: 44992785

Doba plnění: 5.9.2019 - 25.6.2020
Specifikace předmětu plnění

1. Městský plavecký Stadion za Lužánkami (50m bazén a relaxační bazén),
Sportovní 4, Brno 602 00

Definice plaveckých sektorů a jich kapacity:
sˇ/'rˇka - p/aVecký Sektor V 50metroVém bazénu o rozměrech 5x 21,5 m - kapacita 20 Osob
délka - p/aVecký Sektor V 50metroVém bazénu o rozměrech 2,5x 50 m — kapacita 25 osob
relaxačníbazén - kapacita 20 osob
Š'řka nebo dé/ka je též označena jako dra'ha
počet dé/ek - 8
počet sˇ/'rˇek - 10

Termíny a časy využití: v
Den (po-ne) Cas (pouze celé hodiny) dráha/šířka/ relax/

2. Aquapark Kohoutovice (25m bazén a relaxační bazén), Chalabalova 2a, Brno 623
00

Definice plaveckých sektorů a jich kapacity:
dé/ka (dráha) - plavecký sektor V 25 -ti metroVém bazénu o rozměrech 25 X 2,25m - kapacita
12 osob, počet drah - 6,
dráha V reiaxacˇn/Ýn bazénu — o nepraw'deiných rozměrech cca 5 X 13,6m — kapacita 20 osob,
počet drah - 1

Den (po-ne) Čas (pouze celé hodiny) dráha/šířka/relax]

3. Krytý plavecký bazén Ponávka (25m bazén), Ponávka 3a, Brno 602 00

Definice plaveckých sektorů a jich kapacity:
délka (dráha) - plavecký sektor V 3 dra'hoVém 25 -t/' metroVém bazénu kapacita - celý bazén -
kapacita bazénu 36 osob (kapacita dráhy 12 osob)
počet délek - 3
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ìen (po-ne) Čas (pouze celé hodiny) dráha[bazén

4. Bazén Rašínova 12, Brno 602 00
Definite plaveckých Ste-kiwi? a jich kapacity:
ce/ý bazén- kapacita 30 Osob
První pololetí

Den (po-ne) Čas (pouze celé hodiny) bazén
pondělí 8-14 celý
úterý 8-13 celý
středa 8-13 celý
čtvrtek 8-14 celý
pátek 8-13 celý

Druhé pololetí
Den (po-ne) Čas (pouze celé hodiny) bazén
pondělí 8-13 celý
úterý 8-13 celý
středa 8-13 celý
čtvrtek 8-14 celý
pátek 8-13 celý

Uvádějte, pokud víte, kdy nebudete plavat:
Mimo termín:
státní svátky, dny školních prázdnin podle vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci
školního roku

Prázdniny a svátky v pracovním týdnu ve školním roce 2019/ 2020

I. pololetí- pondělí 2. 9. 2019 - čtvrtek 30. 1. 2020
Státní svátek - Sobota 28. 9. 2019, pondělí 28. 10. 2019, neděle 17. 11. 2019
Podzimní prázdniny — 29. 10. — 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny - Sobota 21. prosince 2019-pátek 3. ledna 2020

II. pololetí- pondělí 3. 2. 2020 - úterý 30. 6. 2020
Pololetní prázdniny — pätek 31. 1. 2020
Jarní prázdniny - 17. 2. - 23. 2. 2020
Velikonoční prázdniny - čtvrtek 9. 4., pátek 10. 4. 2020 (Státní svátek), pondělí 13. 4. 2020
Státní Svátek - pátek 1. 5. 2020
Státní Svátek - pátek 8. 5. 2020



Příloha č. 2 Smlouvy 5-2019/220/1100

Jarní prázdniny - 17. 2.- 23. 2. 2020
Velikonoční prázdniny - čtvrtek 9. 4., pátek 10. 4. 2020 (Státní Svátek), pondělí 13. 4. 2020
Státní Svátek - pátek 1. 5. 2020
Státní Svátek - pátek 8. 5. 2020




