
FL' Hradec Králové, as.

Hotel VZ Bedřichov

Bedfichov 62
543 51 špindıerúv Mıýn

V Hradci Králové dne 6. 10. 2020

Věc: objednávka

Objednáváme zimní Soustředění A mužstva FC Hradec Králové, a.s. v počtu 26 hráčů + 4 osob
realizačního vedení = oelkem 30 osob (15x dvojlůžko).

Termín:
Příjezd v Po 18. 1. 2021 do 11,30 hodin -- Začátek obědem
Odjezd v So 23. 1. 2021 - konec obědem (opuštění pokojů v 11,45 hodin)

Platbu provedeme na základě vystavené faktury.

Prosíme o vystavení Zálohové faktu v 'dnu od 4. 1. 2021 se s latností do 18. 1.2021
Z důvodu čerpání krajské dotišıoe našemu klubu v roce 2021.

Naše fakturační adresa:

FC Hradec Králové, a.s.
Úprkova 473/1
500 09 Hradec Králově
IČ: 27479307, DIČ: 0227479307

S pozdravem

sekretář klubu
' '

FC
H d Kralove' a's'

12. D1. 21121
FC Hradec Králové, 5-5.
Všespnrtnvni stadinn IČ: 27479557
üprknva 47511 DIČ: 52-27479557
555 59 Hradec Kráınvè Ban-15.51151.:

MISTR 1. LıeY 1555 - vlTÉZ POHÁRU ČMFS 1555 - vlTÉz vÝcljoooČEsKÉ ŽUPY FOTBALOVÉ 1525 - DoRoSTENEoKÝ PŘEBORNÍK
ČSR 1555 A ČR 251512511 - ČTVRTFINALISTA POHÄRU MISTRU EvRoP. zEMl 195511551 - oSMıFıNALıSTA PoHARu PVP 159511955



HOTEt'r - LÄINE ‹ wellness

Hotel VZ Bedñchov*“`ˇ'“'°°'i°f.-Bedñohov 32. 543 51 Špindlerův Mlýn
201:

22.01.2021
ovoce. zelenina l kažızljlr den jinýr výběr)

Cena
Datum l hodina Počet včetně DPH Celkem

1512 L na hotelu
13.01.2021 ubytováni ee snídani - hotel

Dospělá osoba - lůžko 30 os x 6 LD 130 0?4 Kc 1T5 320 Ko
dle skutečnosti Neobeazeně lůžko 300 Kč 0 Kč.

Mlstní poplatek od 13 let 130 21 10': 3 230 Kč
dle skutecnosti Parkovně - dle skutečnosti auto 50 Kč! autobus 200 Kč

Praní prádla 2 x za týden 2 1 500 Kč 3 000 Kč
12.00 - 14.00 lľıbı'zlızljnr - bufet -jidelna Č.1 30 130 Kč 5 400 Kč.

1voda nebo nealko nápoj 0.51 1 ksloa 30 22 K5 660 K5
Tělocvična 1.5 300 KČ 450 Kč

12.30 - 10.00 večeře - bufet -jldelna 0.1 30 100 Kč 5 T00 Kč
voda nebo nealko nápoj 0.5I 1 kslos 30 22 Kč. 660 Kč

21.00 - 21.30 ll. večeře - chleba ee šunkoueýrem. pomazánkou 30 100 Kč 3 000 Kč
ovoce. zelenina ı[ ltaždjír den jiný výběr j

10.01.2021
0?.30 - 00.00 Snldaně - bufet -jldelna 30 0 Kč. 0 Kč
12.00 -14.00 Obědy - bufet -jldelna 5.1 30 130 Kč 5 400 Kč

voda nebo nealko nápoj 0.5I 'l kalba 30 22 Kč 660 Kč
Tělocvična 1.5 300 Kč 450 Kč

12.30 ~ 10.00 Večeře - bufet -jidelna č.1 30 100 Kč 5 200 Kč
l„leda nebo nealko nápoj 0.5l 1 kslos 30 22 Kč 660 Kč

21.00 - 21.30 II. večeře - chleba se Šunkoueýrem. pomazánkou 30 100 Kč 3 000 Kč.
ovoce. Zelenina j każojir den jinjíI výběr)

20.01.2021
0"?.30 - 00.00 Snídane - bufet -jldelna 30 0 Kč 0 Kč
12.00 - 14.00 Obědy - bufet -jldelna 0.1 30 130 Kč 5 400 Kč

v'oda nebo nealko nápoj 0.5! 1 kslos 30 22 KČ 660 Kč
1?.00 - 13.30 Tělocvična 60 min 1.5 300 Kč 450 Kč
12.30 - 10.00 večeře - bufet -jidelna č.1 30 100 Kč 5 í'üü Kč

voda nebo nealko nápoj 0.5I 1 ksl'os 30 22 K0 660 Kč
21.00 - 21.30 ||. večeře - chleba se šunkoueýrem. pomazánkou 30 100 Kč 3 000 Kč

ovoce. Zelenina l každýr den jiný' výběr)
21.01.2021

011.30 - 00.00 Snídaně - bufet -jldelna 30 0 Kč 0 Kč
12.00 - 14.00 Obädv - bufet - jídelna 0.1 30 130 Kč: 5 400 Kč

'v'oda nebo nealko nápoj 0.5! 1 kslos 30 22 Kč: 660 KČ
17200 - 13.30 Tělocvična 60 min 1.5 300 Kč 450 Kč
12.30 - 10.00 veoefe - bufet - jidelna č.1 30 100 K0 5 200 Kč

Voda nebo nealko nápoj 0.5I 1 ksl'os 30 22 Kč 660 Kč
21.00 - 21.30 ||. večeře - chleba se Šunkouejlrem. pomazánkou 30 100 Kč 3 000 Kč:



071.30 - 00.00 Enídell'ië - bufet -jltllelı'lfl 30 0 Kč 0 Kč

12.00 -14.00 Obědy fl bufet -jldelna č.1 30 100 Kč 5 400 Kc

'v'oda nebo nealko nápoj 0,5l 1 ksios 30 22 Kč 500 Kč

11200 - 10.30 Tělocvična 50 min 1.5 300 Kč 450 l'tc

171.30 v 10.00 'v'eceře - bufet -jldelna 0,1 30 100 Kč 5 ?00 Kč

v'oda nebo nealko nápoj 0,5I 1 ksios 30 22 Kč 550 Kč

21.00 - 21.30 H. večeře - chleba se šunkousýrem. pomazánkou 30 100 Kč 3 000 Kč.

ovoce. zelenina í každý den jiny;r výběr]
23.01.2021

01230 - 00.00 Snídaně - bufet - jídelna 30 0 Ke 0 Kč

12.00 ~ 14.00 Obědy - bufet -lídelna č.1 30 100 KČ 5 400 K0

'v'oda nebe nealko nápoj 0.5! 1 ksios 30 22 Kc 060 Kč

do 11.45 opuštění pokojů

|Bena cekem včetně DPH 201' 510 Kč

Provoz wellness centra od 05,00 - 21,00 hod.
Rezervaci Služeb wellnes centra je nutno upřesnit

Posilovna 60 Kčios í 00 min ) - dle skutečnosti
Suchá finská sauna pouze pro FK 1000 Kčíflü min
Zapůjčení masážního lůžka 2 ks - Zdarma
Využití wellness zóny - dle skutečností 1 00 Kčíosi'Bü min.
Pronájem autobusu - dle skutečnosti i dle platného

Případné další služby' wellness centra placené fakturou je nutné upřesnit před nástupem na pobyt.

'v' ceně pobytu 1 x denně 'v'stup do Vodniho ráje T5 min.

Ostatní služby wellness centra dle platného ceníku služeb.
Provozní doba: Po 13,00 - 21,00 hod, Bowling : Po 13,00 - 22,00 hod.

Ut - Ne 9,00 - 21,00 hød. Ut v Ne 12,00 - 22,00 hnd.

Půjčovna sportovních potřeb - horská kola, Sjezdové a běžecké lyže, Snowboardy, Sanë, tenisové
rakety a další Sportovní vybavení.
Provozní doba: Po - NE 8,00 - 9,00 hod.,15,30 - 16,30 hod.

Možnost internetového WiFi připojení Zdarma.



Vojenská lázeňská :t rcitrí-:ıł'ní :zřízení se síılleııı Haguilnflnrslui lłr'l-l'ľl-í. l'nılın til“. [Ill Ill!

tť'oz owner-st oıt'v czamioıisst orflflnosn i..- t-nnflsnn n stvnnsıvnntt-łın na hnnn tl'rnan mount'- ćásn ames to
1lt'ıìilıjı'rtclnntí rľıttıv-m'r'ıt-'ıı [łı'rlř'irhrıı't' ltłtíír' ion ...'1"LR?.“|

HOTELY i IÁZNE - WELLNESS

Obchodní podmínky zařízení VLRZ
pro poskytování ubytovacích, stravovacích a dalších služeb

čı. ı Presne: nhehnani'eh pnenıaıee

1 .l Předmětem těchto obchodních podmínek [dále jen "podminky") jsou ubytovací. stravovací a další předem řádně objednané a
uhrazenéslužby z nabídky hotelových a léčebných zařízení EERZ [dále jen "zařízeni"} v rozsahu dle objednávky klienta (viz čl.
2.1.2.).
l .2 Zařízení je povinne zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a bez zbytečného odkladu informovat o změně
poskytovaných Služeb. Změny a odchylky jednotlivých Služeb od dohodnutého rozsahu. včetně předčasného ukončení jejich
poskytování. jsou přípustné Zejména z důvodů vyšší moci, tedy z příčin1 kterym zařízení nemohlo zabránit aní při vynaložení
veškerého úsilí. Za to se považuje i rozhodnutí zřizovatele o změně využití ubytovací kapacity v rámci hlavni nebo jiné činností
zařízení a vznik krizového stavu podle zákona č. 24Dí2t'lütl Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.

čl.'2 Účastníci-smluvního vztahu
ll Účastníky smluvního vztahu jsou:
2. l.l liv'ojcnslrá lázeňská a rekreační zařízení (dále jen "zařízení"j,
2.1.2 Fyzické či právnické osoby (dálejen "klient").

EI. 3 Vznik smluvního vztahu

3.1 Smluvní vztah vzniká mezi smluvními su'anami po objednání služeb ze strany klienta okamžikem jej ich potvrzení ze strany
zařízení.
3.2 V případě. že se jedná o rezervaci, u které je vyžadována záloha. stává se rezervace platnou teprve její ùhradou na účet zařízení.

ěL 4 Ceny za'služby

4.1 Ceny za služby jsou smluvní a jsou uvedeny v platném ceníku, který klient nalezne na webových stránkách příslušného zařízení
nebo v rezervačním a objednávkovérn systému zařízení po zadání konkrétního datumu pobytu a konñgurace klienta.
4.2 Klient je povinen na základě objednávky, na výzvu Zařízení před zahájením pobytu zaplatit zálohu ve výši 5G - lüü '3/21 celkové
ceny objednaných služeb.

čı. s zmeny shjèflnnny'nh stnžøh

5.1 Klíentje oprávněn zrušit písemně objednané služby za podmínky. že uhradí zařízení odstupné (dále jen "stomopoplatek"}. jehož výšeje stanovena
v závislosti na období. ve kterém jsou objednané služby zrušeny. a typu objednaných služeb takto.“
5.1.1 v případě „Heidbilrıí“, tedy tzv. objednávky za "vrauiou cenu"je měna či zrušení ubytování a objednaných služeb do l5. dne před nástupem
klienta bez stomopoplatku. v případě pozdějšího zrušení či nečerpání objednané službyjsou stornopoplatky nastaveny takto:
5.1-2. 14 až 8 dnů před nástupem klientaI 31) *l'ă z celkové ceny ubytování [se snídarn').
5.1.3. 'i' až 3 dny před nástupem klienta“. 5U 'ke z celkové ceny ubytování [se snídani).
5.1.4. ž až l den před nástupem klienta; od *Pfá z celkové ceny ubytování (se snídaní).
5.1.5. v den určeny jako den nástupu klienta na pobyt: lütl 'tvá z celkové ceny ubytováni [se snídani) a ceny objednaného stravování za prvni den
pobytu [oběd a večeře).
5. 1.6 v pfipadě skupinové objednávky. tj. objednávky 5 a více pokojů. mohou být písemně dohodnuty odlišné stomopoplatky.
5. 1.? v případě objednávky ubytování za „nevrátnou cenu“ se klient vzdává možností storna či změny rezervace a zaplacena cena objednaných služeb
a pobytu propadá v plné výši ve prospěch „zařízení“.
5.1.8 v případě objednávky ubytování na základě obchodní smlouvyjsou stomopoplatky stanoveny podle této obchodni smlouvy.
5. 1.9 v případě objednávky konferenčních prostor a dalších služeb hotelu jsou stomopoplatky stanoveny na základě písemné objednávky nebo
smlouvy.
5.2 V případě nedojezdu klienta do mista ubytováni nejpozději do 18. hodiny má zařízení právo poskymout takto neobsazené ubytovánijinému
klientovi. Výjimka plati pouze pro případ1 že klient nejpozději dvě hodiny před takto stanoveným časem dojezdu kontaktuje zařízení a sdělí z jakého
závažnèhn driv-nan anfnzi v nhfløváni pnzasjż.
5.3 Zařízení si vyhrazuje právo v turisticky významných obdobích. zejména v období Silvestra a lnl'elikonoc. v případě objednávky ubytováni za
vratnou cenu. v písemné objednávce stanovit odlišné stomopoplatky. 5.4 Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na net'ıčtování stornopoplatlců
(úmrtí. doložena hospitalizace klienta).
5. 5 Za nevyčerpané objednané služby a za změnu objednaných služeb v průběhu pobytu (ubytování. stravování] se neposkytuje žádná finanění
náhrada
5.6 Potvrzení o akceptaci zrušení služeb ze strany klienta zašle zařízení písemnou formou na kontaktní adresu poskytnutou klientem
5.'l'. Při předčasném odjezdu klientaje účtován stornopoplatek ve výši lt'lü 'l/íı ze zbývající ceny pobytu.

či. s Uhfløvnnt rss

é. 1. Klient je povinen dodržovat ubytovací řád zařízení. který je dostupný na webových stránkách příslušného zařízení. či přímo najel'ıo recepci. Jeho
verze v českém jazyce je nadřazena pořízeným jazykovým mutacím.
15.2. V případě nedodržení ubytovacího řádu. které má za důsledek vznik škody klienta. zařízení za ni neo-:Ilpovidá` nestanoví-li platné právní předpisy
jinak
6.3. Zařízení je oprávněno ubytovat pouze řádně přihlášeného klienta Za tímto účelem předloží klient příslušnému pracovníku zařízení ihned po
svém příjezdu svůj platný občanský průkaz nebo cestovni pas. případnějinou listinu. kterou za timto účelem predikuje § 103 zákona č. Bžéllšl'ššl. o
pobytu cizinců na území IČeské republiky a o změně některých zákonů. ve znění pozdějších předpisů.
15.4 Zařízení je oprávněna zabránit ve vstupu a odmítnout poskyuınti objednaných služeb klierıtovil který je pod vlivem alkohq či omamných látek.
45.5 Klientje v případě, že si je vědom. či vykazuje přiznalq' infekčního onemocnění nebo [na podezření nato. že by mohl trpět takovou chorobou.
povinen na tuto skutečnost neodkladné upozornit příslušného zaměsn'ıanceflřízení a zároveň bere na vědomí. že zařízení má následné možnost mu
další pokračováni jeho pobytu a čerpání služeb odmíhiout.

ČL ".f Reklamace'
'?.l . Klient má právo na reklamací služeb zjistíflli. že služby poskytované zařízením mají vady.
12. Reklamace služeb se řídí Reklamačním řádem VLRZ. který je k dispozici v zařízení a na webových stránkách
mmvvolatezacz.
T3. ı'v' pfipadě. že dojde mezi klientem (spotřebitelem) a zařízením ke vzniku spotřebitelského sporu. který se nepodaří vyřešit
vzájemnou dohodou. může klient podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení



spotřebitelských sporů. kterým je Ceská obchodní inspekceı Usuˇ'ední inspektorát - oddèíeni ADR. Stepänska IS, lšü 'UG Praha 2. ev

mail fldı'floífiz.

Č. B Zăvëreënă'iustauovení
8.1 . Všechny eventuální spory vzniklo' v souvislosti s poskytnutím ubytovaní ze stranyr zařízení se řídí českým právním řádem a

budou řešeny u obecného soudu zařízení bez ohledu na sídlor'bydlište klienta.
8.2. Veškeré spot-ne otazky budou zařízení a klient řešit přednostně osobním či písemným kontaktem a soudní spor budou

považovat za krajní řešení.
8.3. Tyto podminky nabývají platnosti nášinnfifiti dnem í. listopadu EEIIEÍJ.




