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TS-725/OEO-2016

č. smlouvy (u STAREZ - SPORT, a.s.ÝQ/201%PON

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB PLAVECKÉHO ZAŘÍZENÍ

A UŽÍVÁNÍ PLAVECKÝCH SEKTORŮ

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1746 odst. 2 z.č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, mezi těmito smluvními stranami:

STAREZ - SPORT, a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

plátce dph

zastoupená:

společnost zapsaná

bankovní spojení:

kontaktní osoba:

Křid|ovická 911/34, 603 00 Brno

26932211

CZ26932211

Mgr. Martinem Mikšem, generálním ředitelem společnosti, plná moc

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.

zn. B 4174

Komerční banka a.s., ČÍslo účtu: , ověřený
bankovní účet

Ing jan Solčány, vedoucí střediska,

e-mail: ,

tel:

Be Michal Hájek, zástupce vedoucího,
e-mail: l-iaj , tel:

dále jen ,,poskytovatel'

a

Česká republika - Centrum sportu Ministerstva vnitra

organizaČní složka státu zřízená Ministerstvem vnitra od 1. ledna 2009 pod č.j.: MV- 61877-6/TS-
2008 ze dne 25. záři 2008.

se sídlem: Za císařským mlýnem 1063/5,170 06 Praha 7

IČO: 75151898

není plátce DPH

zastoupené:

bankovní spojeni:

kontaktní osoba:

Ing. jiřím Beranem, ředitelem Centra sportu MV,

ČNB Praha 1, ČÍslo úČtu

Mgr. jaromir Hendrych, tel: , email:

Mgr. Zdeněk Tobiáš, vedoucí odděleni plavání Centra sportu MV,
tel.: , email:

dále jen ,,uživatel'
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I. Úvodní ustanoveni

1.1. Na základě Smlouvy o provozováni krytého plaveckého bazénu Ponávka uzavřené se statutárním
městem Brnem č. smlouvy 7413171913 dne 29, 4. 2013 je poskytovatel oprávněným uživatelem
objektu plaveckého bazénu na ulici Ponávka 808/3a, 602 00 Brno (dáie jen ,,Krytý plavecký bazén
Ponávka") a je oprávněn uzavřít tuto smlouvu.

1.2. Podkladem pro uzavřeni této smlouvy je nabídka poskytovatele ze dne 21.12.2016 podaná
na základě výzvy uživatele ve výběrovém řízeni na veřejnou zakázku malého rozsahu Č. TS-698-
6/OEO-2016.

II. Předmět a účel smlouvy

Poskytovatel poskytuje uživateli sluŽby plaveckého zařIzenI a přenechává touto smlouvou uživateli
výhradní právo užívat část sportovního zařízeni - bazén Krytého plaveckého bazénu Ponávka v době
uvedené v příloze č. 2 smlouvy pro trénink sportovců - plavců Centra sportu MV při připravě ke státní
reprezentaci a uživatel se zavážuje zaplatit poskytovateli sjednanou cenu za využíváni.

III. Doba využIvánI

3.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urČitou od 2. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

3.2. Uživatel je oprávněn vyuŽívat plavecké sektory dle specifikace předmětu plněni uvedené v příloze
č. 2 smlouvy.

3.3. Rozpis dle odst. 3. 2. je možné změnit dohodou smluvních stran. Výhradní právo změn
v rozpise 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 uživateli písemně oznámeny emailem na
výše uvedenou emailovou adresu kontaktní osoby uživatele (tj.
s předstihem 7 dnů. Uživatel má při této změně právo čerpat náhradní plněni. Uživatel může změnit
rozpis - uČinit odhlášku plaveckého sektoru zpravidla emailem kontaktní osobě poskytovatele nejpozději
7 dnů před sjednaným časem plněni, a to max. do 10% sjednaného měsÍčniho objemu plaveckých
sektorů na jednotlivých objektech uvedených v příloze Č. 2 smlouvy. OdhláŠky může Činit jen osoba,
která podepsala smlouvu nebo kontaktní osoba uvedená ve smlouvě. Změnu kontaktní osoby je uživatel
povinen poskytovateli předem včas oznámit, V případě, že bude odhláška učiněna uživatelem

v souladu s tímto odstavcem, nebude uživateli ze strany poskytovatele účtována doba užíváni
dle ČI. Ill. této smlouvy.

IV. Cena za využÍvání

4.1. Cena za plněni dle předmětu této smlouvy je stanovena dle platného ceníku poskytovatele za
plavecké sektory na jednotlivých bazénech poskytovatele, a který tvoří přIlohu Č. 1 smlouvy.
Cena za 1 hodinu za celý bazén v čase od 14 hod. je 1.610,- KČ vC. DPH (1.400,- KČ bez DPH +
15% DPH). Celková cena za plněni výše uvedené veřejné zakázky činí za sjednané období,
tj. od 2. 1. 2017 do 31. 12. 2017, lx týdně 2 hodiny v čase 14-16 hod/celý bazén/52 týdnů
145 600,- KČ bez DPH + DPH 15% 21 840,- KČ, cena včetně DPH 167 440,- Kč
(slovy: jednostošedesátsedmtisÍcčtyřistačtyřicetkorunčeských). Takto sjednaná cena za

užNání je cenou nejvýše přípustnou a konečnou. Pouze v případě změny sazby DPH bude k ceně
bez DPH počítána DPH ve výši dle platných právních předpisů.
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4.2, Úhrada za využÍváni plaveckých sektorů bude účtována dle platného ceníku poskytovatele za

uplynulý kalendářní měsíc, na základě odsouhlaseného soupisu uživatelem, tím není dotčeno
ustanoveni ČI. V. odst. 5. 2., a to do 15 dne nás|edujÍcÍho měsíce. Splatnost daňového dokladu-
faktury se sjednává ve lhůtě 14 kalendářních dni ode dne vystaveni daňového dokladu-faktu'y
poskytovatelem, a to formou bezhotovostního převodu na účet poskytovatele uvedeného na
každém daňovém dokladu-faktuře. V případě uvedení chybných údajů na daňovém dokladu-
faktuře je oprávněn uživatel 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. Uživatel souhlasí se zasňáním elektronických faktur na emailovou adresu

.

4.3. Pokud bude uživatel v prodlení se zaplacením ceny za využívánÍ plaveckých sektorů je povinen
zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení.
V případě, že bude uživatel vÍce než 14 dni v prodlení s platbou faktury, není uživatel oprávněn
plavecký sektor dále využívat a poskytovatel není povinen vyuŽívánÍ plaveckého nebo plaveckých
sektorů uživateli umožnit. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení ČI. VI. odst. 6.3.této
smlouvy,

V. Práva a povinnosti smluvních stran

5,1. Smluvní strany se dohodly, že uživatel bude dodržovat maximální počet osob v plaveckém sektoru,
který je uveden v přIloze č. 1 i 2 smlouvy.

5.2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že uživatelem řádně neodhlášené a nevyčerpané využiti
plaveckých sektorů z jeho strany propadá ve prospěch poskytovatele.

5.3. Smluvní strany se dohodly na definici hodiny (plnění předmětu smlouvy); pod pojmem hodina 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 využiti
sjednané služby do 15 minut od ukončeni ,,Čisté hodiny ".

5.4. Uživatel se zavazuje dodržovat platný návštěvní řád poskytovatele a obecně platné předpisy
vztahujÍcÍ se na provoz krytých plaveckých zařízeni, Při závažnějším porušeni předpisů má
poskytovatel právo uživatele z provozu bez jakékoliv náhrady vykázat. Co zde platí pro uživatele,
se vztahuje i na jeho svěřence.

5.5. Uživatel je plně zodpovědný za své svěřence (konkrétní uživatele sjednané služby) včetně
odpovědnosti za jejich zdraví a Životy (při pobytu v bazénu i mimo něj) včetně odpovědnosti za
vzniklou újmu poskytovateli nebo třetím osobám konáním svěřenců uživatele. Za tímto účelem
uživatel zabezpečí kvalifikovaný doprovod svých svěřenců (odborný cvičitel, trenér).

5.6. Poskytovatel v souvislosti s provozováním své Činnosti odpovídá za Škodu na věcech odložených na
místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle odkládají, v době stanovené ve smlouvě.
Event. škody způsobené jejich ztrátou sám nebo prostřednictvím pojišťovny (ze sjednaného
pojištěni odpovědnosti za Škodu) uhradí, pokud věci budou uloženy na místě k tomu určeném a
v souladu s návštěvním řádem, a to za podmínek ustanoveni § 2945 zákona Č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku.

5.7. Uživatel zajistí na své náklady pro své svěřence potřebný počet legitimaci pro vstup k Čerpáni
sjednané služby dle vzoru legitimace zaslaného poskytovatelem.

VI. Skončeni smlouvy

6.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a konči uplynutím sjednané doby.
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6.2. Smlouva může být ukončena též písemnou výpovědi z niže uvedených důvodů.

6.3. V případě, že je uživatel v prodlení s placením ceny za využÍvání o vÍce než 15 dní po době
splatnosti nebo dochází na jeho straně opakovaně k poruŠováni návŠtěvního řádu, má poskytovatel
právo smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.

6.4. V případě, že poskytovatel nedodrží terminy, sjednanou cenu nebo rozsah sjednaného užívánÍ, má
uživatel právo smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.

6.5. V případě podáni výpovědi jedné ze smluvních stran v souladu s ČI. VI. odst. 6.3. a odst.
6.4. této smlouvy smlouva končí dnem doručením výpovědi druhé ze smluvních stran.

6.6. Před uplynutím sjednané doby uživánÍ viz ČI. Ill. odst. 3.1. této smlouvy může být smlouva

ukončena též písemnou dohodou poskytovatele a uživatele.

VII. Povinnost mlčenlivosti

7.1. Poskytovatel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které
při plnění této smlouvy získá od uživatele nebo o uživateli Či jeho zaměstnancích a
spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu uživatele Žádné třetí osobě ani
je pouŽit v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:

a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo

b. o případ, kdy je zpřístupněni informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím
oprávněného orgánu,

7.2. Poskytovatel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se
budou podílet na poskytováni služeb uživateli dle této smlouvy.

7.3. Za porušeni povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytováni služeb dle
této smlouvy, odpovídá poskytovatel, jako by povinnost porušil sám.

7.4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení úČinnosti této smlouvy.

7.5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných
jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

VIII. Závěrečná ustanoveni

8.1 Poskytovatel je povinen dokumenty souvisejÍcÍ s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat
nejméně po dobu deseti (IQ) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední
Části ceny za užÍvání popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro
účely kontroly oprávněnými kontrolnImi orgány.

8.2 Poskytovatel je povinen umoŽnit kontrolu dokumentů souvisejÍcÍch s poskytováním služeb dle
této smlouvy ze strany uživatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména
ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financi ČR, Centra pro regioná|ni rozvoj České

republiky, územních finanČních orgánů, Nejvyššího kontrdního úřadu, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany
třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.

8.3 Poskytovatel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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8.4 Poskytovatel je povinen upozornit uživatele písemně na existujÍcÍ Či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud poskytovatel i při vynaloženi
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

8.5 Poskytovatel souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě,
včetně ceny za uživánI.

8.6 Tato smlouva, nestanoví4i jinak, může být měněna pouze na základě čÍslovaných písemných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

8.7 Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, kdy uživatel obdrŽí po dvou vyhotoveních a
poskytovatel jedno vyhotovení smlouvy.

8.8 Smluvní strany prohlašuji, že uzavřely tuto smlouvu tak, jak zněla jejich svobodná,
vážná, určitá a srozumitelná vůle a na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy připojuji

své vĹastnoručnÍ podpisy.

8.9 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uvedeným v ČI. Ill. odst. 3.1. této smlouvy tj. 2. 1. 2017.

8.10 Nedílnou součástítéto smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Ceník
Příloha č. 2 - Specifikace předmětu plněni, kalkulace ceny

V Bmě dn, 1. Q. 7o4'

Za poskytovatele:

2ZQ. N6
v Praze dne

M,,.DavidHolý

Za uživatele:

Mgr. Martin Mikš, generálni ředitel

STAREZ-SPORT, a.s.

STARU-SPORT, a.s.
603 00 BRNO, Křídlovická 34

lČ: 269 32 211
DIČ CZ26932211 ®

Ing. Jiří Beran, ředj e , ortu MV
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Příloha č. 1 Smlouvy

Ceník plaveckých sektorů bazénů

(platný od 1. 9. 2014 s aktualizaci počtu drah od 1. 9. 2016)

Provozovatel:
STAREZ - SPORT, a.s.
Křídlovická 911/34
603 00 Brno
IČO: 26932211
DIČ:

jedná se o stanoveni minimálnIch cen za hodinu.
Provozovatel je plátce DPH. Ceny jsou stanoveny bez příslušné DPH. V roce 2016 je 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 využiti sjednané služby do 15 minut od ukončení
,,čisté hodiny ".

1. Městský plavecký stadion za Lužánkami (5Om bazén a relaxační bazén). Sportovní
4, Brno 602 00

Definice plaveckých sektorů a jich kapacijy:
šířka - plavecký sektor v 50-ti metrovém bazénu o rozměrech 5 x 21,5 m - kapacita 20 osob
délka - plavecký sektor v 50-ti metrovém bazénu o rozměrech 2,5 x 50 m - kapacita 25 osob
relaxační bazén - kapacita 20 osob
šířka nebo délka je též označena jako dráha
počet délek - 8
počet šířek - 10

Oráhy
čas KČ/1 dráha/lhodina KČ/1 dráhal l hodina

bez DPH s DPH 15%
od 1. 9. 2014

06.00- 16.00 hodin 650,- 748,-
16.00-19.00 hodin 800,- 920,-
19.00 - 22.00 hodin 700,- 805,-

Volné pro veřejnost budou vždy 3 dráhy č. 1,2,3 a tyto ne.jsou k pronaimutí.
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Šířky
čas KČ/1 dráhal l hodina KČ/1 dráha/lhodina

bez DPH s DPH 15%
od 1. 9. 2014

06.00- 16.00 hodin 550,- 633,-
16.00-19.00 hodin 700,- 805,-
19.00 - 22.00 hodin 600,- 690,-

Volné pro veřejnost budou vždy 3 šířky' č. 5,6,7 a tyto nejsou k pronajmutí.

Relaxační bazén
čas Kč/bazén/ l hodina Kč/bazén/ l hodina

bez DPH s DPH 15%
od 1. 9. 2014

06.00- 22.00 hodin 550,- 633,-

Zájem o užIvánI plaveckých sektorů na Městském plaveckém stadionu hlaste p. cajzlovi
na mail:

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

Definice plaveckých sektorů a jich kapacijy:
délka (dráha) - plavecký sektor v 25 -ti metrovém bazénu o rozměrech 25 x 2,25m - kapacita
12 osob, počet drah - 6,
dráha v relaxačním bazénu - o nepravidelných rozměrech cca 5 x 13, 6m - kapacita 20 osob,
počet drah - 1

Dráhy
čas KČ/1 dráhal l hodina KČ/1 dráha/lhodina

bez DPH S DPH 15%

od 1. 9. 2014

06.00 - 15.00 hodin 370,- 426,-

1 5.00 - 21.00 hodin 520,- 598,-

+ 6.00-21.00 víkend, svátky

a prázdniny

Volné pro veřejnost budou vždy dráhy č. 1,2,3 a tyto nejsou k pronajmutí s výjimkou
vodního póla.
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Relaxační bazén - dráha
čas Kč/bazén/ l hodina Kč/bazén/ l hodina

bez DPH s DPH 15%

od 1. 9. 2014

06.00- 15.00 hodin 600,- 690,-

15.00 - 21.00 hodin 1150,- 1323,-

" 6.00-21.00 víkend,
svátky a prázdniny

zájem o užÍváni plaveckých sektorů na Aquaparku Kohoutovice hlaste p. Wolfové na mail:

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

Definice plaveckých sektorů a jich kapacijy:
délka (dráha) - plavecký sektor v 3 dráhovém 25 -ti metrovém bazénu kapacita - celý bazén -
kapacita bazénu 36 osob (kapacita dráhy 12 osob)

počet délek - 3

Dráhy
čas KČ/1 dráhal l hodina KČ/1 dráha/lhodina

bez DPH s DPH 15%
od 1. 9. 2014

09.00-14.00 hodin* 350,- 403,-
14.00 -19.00 hodin 550,- 633,-

celý bazén
čas KČ/1 dráha/lhodina KČ/1 dráha/lhodina

bez DPH s DPH 15%
od 1. 9. 2014

09.00-14.00 hodin* 800,- 920,-
14.00-19.00 hodin 1400,- 1610,-

*prodlouženI času zlevněné sazby za pronájem plaveckého sektoru

Volné pro veřejnost jsou vždy ČäsY od 6.00 - 9.00 a čas 19.00 - 22.00 hodin, v průběhu
víkendů a svátků v časech 8:00 - 20:00 hodin.
Plávání seniorů v čtvrtky od 12:00 - 15:00 hodin.

zájem o užívání plaveckých sektorů na krytém plaveckém bazénu Ponávka hlaste
Ing. Feenstra na mail:
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4. Bazén Rašinova 12, Brno 602 00
Definice plaveckých sektorů a jich kapaciO/:
celý bazén- kapacita 30 osob

celý bazén
čas Kč/bazén/ l hodina Kč/bazén/ l hodina

bez DPH s DPH 15%
1300,- 1495,-

Volné pro veřejnost budou vždy časy od 6.00 - 8.00 a čas 19.00 - 22.00 hodin (mimo
ÝponděII, které začíná od 20 hod.). časy od pondělí do čtvrtka mimo svátky' a prázdniny od

8.00 hod. do 14.00 a v pátek od 8.00 hod do 13.00 hod. ,jsou vyhrazeny pro plavání
základních škol zajišťované OŠMT MMB.

Zájem o užívánÍ bazénu Rašinova 12 hlaste Lence vejrostové na mail:

5. Letní koupaliště Zábrdovice, Zábrdovická 13, Brno
Definice plaveckých sektorů a jich kapacijy:
Možnost pronájmu pouze 2 plavecké dráhy, délka 50 m, kapacita 25 osob
Dráhy

čas KČ/1 dráhal l hodina KČ/1 dráha/lhodina
bez DPH s DPH 15%

Po celou provozní dobu 500,- 575,-
sezóny

zájem o užIvánI plaveckých sektorů v Letním koupališti Zábrdovice hlaste Ing. Feenstra na
mail:

Slevy
V případě, že součet všech měsIčnIch fakturovaných částek uživateli za využÍvání
plaveckých sektorů (drah) u poskytovatele bude:
od částky 50.000,- KČ bez DPH včetně do 100.000,- KČ poskytne poskytovatel uživateli
slevu ve výši 10%,
od částky 100.000,- KČ bez DPH včetně a výše poskytne poskytovatel uživateli slevu ve
výši 15%
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Příloha č. 2 Smlouvy

Specifikace předmětu ptněni

pro Centrum sportu Ministerstva vnitra

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

Definice plaveckých sektorů a jich kapacijy:
délka (dráha) - plavecký sektor v 3 dráhovém 25 -ti metrovém bazénu kapacita - celý bazén -
kapacita bazénu 36 osob (kapacita dráhy 12 osob)
počet délek - 3

Den (po-ne) Čas dráhalbazén

Pondělí 14:00 - 16:00 celý bazén



Cenová kalkulace

jednotková počet
Cenová kalkulace - KPB cena za jednotek cena celkem cena celkem za
Ponávka za období 2.1.2017- hodinu vC. 2h á 52 za obdobívč. cena bez období bez DPH 15%
31.12.2017 dph týdnů dph DPH/hod dph 15% DPH celkem
Pondělí 14-16 hod. celý
bazén 1 610,00 KČ 104 167 440,00 KČ 1 400,00 KČ 210,00 KČ 145 600,00 Kč 21 840,00 KČ


