
Smlouva o zajištění akce č. 10/2020
uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
se sídlem Čichnova 982/23, 624 00 Brno
zastoupené ředitelkou Ing Olgou Hôlzlovou
IČ - 00380385
DIČ - CZ00380385
bank spojení -
(dále jen dodavatel)

a

Sdružení Taoistického Tal-Chi v České republice, z.s.
se sídlem Haštalská 11, 110 00 Praha
zastoupené Ing. Václavem Musilem na základě zplnomocnění
IČ - 60336897
DIČ - CZ60336897
bank. spojení -
(dále jen objednatel)

I. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy .je zajištění akce formou pronájmu, ubytování a stravování pro účastníky
sportovní akce International Taoist Retreat v objektech dodavatele na ulici Čichnova 982/23 v Brně
a úhrada dodavatelem požadované ceny objednatelem.

II. Doba a místo plnění
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 18. do 23. 2. 2020. Místo plnění - Čichnova 982/23
v Brně.

III. Poskytování služeb
Pronájem - ve dnech 19. - 23.2.2020 - malá a velká tělocvična v rozsahu 2*40 hodin, učebny Č. l a 6
v rozsahu 2*10 hodina salonek č. 1 v rozsahu 10 hodin
Ubytování - ve dnech 18. - 23.2.2020 - celkem 715 osob,

kontaktní osoba za dodavatele - p.
kontaktní osoba objednatele- Ing. ,

Stravování - snídaně 780 ks a oběd 1159 ks a večeře 914 ks ve dnech 19.-23.2.2020
kontaktní osoba za dodavatele
kontaktní osoba objednatele- I .

IV. Ceny a platební podmínky
Ceny
l. Za ubytování se objednatel zavazuje uhradit částku dle fakturace dodavatele. Ubytování bude
poskytnuto ve dvou a třílůžkových pokojích.
Cena je stanovena ve výši - 350,- KČ/osoba/noc.
2. Za stravování se objednatel zavazuje uhradit Částku 70,- Kč/snídaně/osoba, 130,- Kč/oběd/osoba a
120,- Kč/večeře/osoba.
3. Za pronájem celkem 55.180,- KČ (velká tělocvična, malá tělocvična, učebna č. l a 6, salonek č. l)
Ceny zahrnují základ daně a příslušnou sazbu DPH. Ceny jsou smluvní a sjednávají se dohodou.



Platební podmínky
Objednatel se zavazuje uhradit, bezhotovostním převodem, Částku (ubytování, stravování a pronájem a
případné škody) na základě daňových dokladů vyhotovených dodavatelem. Dodavatel vystaví
zálohové faktury ve výši 75% (ubytování a pronájem) a 70% (stravování) se splatností nejpozději do
17.2.2020. Po ukončení akce vyhotoví daňový doklad, se splatností 14 dnů ode dne vystavení. Den
uskutečnění zdanitelného plnění je 23.2.2020. V případě poškození, popřípadě ztráty majetku, který
má dodavatel ve správě, uhradí objednatel vzniklou škodu na základě soupisu závad a faktury
vystavené dodavatelem.

V. Smluvní pokuta
Za pozdní úhradu může dodavatel účtovat objednateli penále ve výši 0,1% z dlužné částky za každý
den prodlení.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran
Dodavatel je povinen:
- zajistit, aby prostory a pokoje byly způsobilé k užívání,
- zajistit přístupnost dohodnutých prostor,
Objednatel je povinen:
- zajistit užívání pokojů pouze v souladu se smlouvou a dodržování ubytovacího řádu, který je

přílohou této smlouvy,
- zqjistit dodržování vnitřních předpisů při pohybu po areálu dodavatele,
- zabezpečit dozor nad nezletilými
- předat seznam ubytovaných účastníků s rodnými čísly a adresami
- seznámit ubytované s ubytovacím řádem a dbát, aby nedocházelo k nadměrnému opotřebení
- opravit, popř. hradit poškození, ztráty v pokojích, ke kterým došlo neoprávněnou manipulací nebo

poškozením zařízení ubytovaným
- umožnit kontrolu pokojů zástupcům dodavatele
- dodržovat bezpečnostní a požární předpisy ve všech prostorách dodavatele
- předat pokoje nejpozději do 9. 00 hodin v den odjezdu

VII. Závěrečná ustanovení
Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Veškeré zrněny jsou možné pouze písemnými dodatky po dohodě
obou smluvních stran.
Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno
vyhotovení obdrží dodavatel.

V Brně dne 11.2.2020


