
HOTEL ǀ RESTAURACE ǀ KAVÁRNA ǀ KONFERENČNÍ PROSTORY 
 

 
 

Závazná objednávka 

 
POSKYTOVATEL: 

Hotel Bobycentrum, Sportovní 2a, 602 00 Brno  

fakturační adresa: Arte corporation s.r.o., Munkova 648/25, 664 41 Troubsko,  

IČO: 03047849, DIČ: CZ 03047849 

kontaktní osoba: Ing. Eva Roučková, vedoucí recepce, xxxxxxx; xxxxxxx 

 
OBJEDNATEL: 

Divadelní fakulta JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno 

fakturační adresa: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Beethovenova 650/2, 662 15  Brno,  

IČO: 62156462, DIČ: CZ62156462  

kontaktní osoba: Mgr. Adéla Dědová, E-mail: xxxxx, Tel: xxxxxx 

 
ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁM NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY: 

 

CENA CELKEM vč. DPH 445 500 Kč 

 

Platební podmínky 
 

Popis cena vč. DPH (Kč) 

Celková základní cena  445 500 Kč 

Cena k úhradě 445 500 Kč 

 

Cena k úhradě bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem jednorázově a to z účtu 

Ubytování účastníků Mezinárodního festivalu divadelních škol 

SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2017  

Ubytovací služby - studenti a technický personál 

  Cena vč. DPH 

Ubytování Ubytování 180 osob v termínu 28. 3. – 2. 4. 2017 v TWN nebo TRP  445 500 Kč 



 

objednavatele na účet poskytovatele na základě faktury, kterou mu poskytovatel vystaví po uskutečnění 

plnění. Faktura s náležitostmi daňového dokladu bude vystavena se splatností 21 kalendářních dnů od 

doručení do sídla objednavatele.  

 

 
Storno podmínky 
 
 Výše storno poplatků spojených se zrušením rezervace před plánovaným příjezdem: 
 

Počet dnů před příjezdem Storno poplatek z ceny objednaných služeb 

1 den a v den konání akce 100 % 

7 - 2 dny 75 % 

14 - 8 dnů 0 % 

21 - 15 dnů 0 % 

29 - 22 dnů 0 % 

více než 30 dnů 0 % 

 
V případě že objednatel akci nestornuje, ale ani se na ni nedostaví, a akce se tak z důvodů spočívajících 

na jeho straně neuskuteční, je povinen uhradit objednateli stornopoplatek ve výši 100 % z ceny všech 

objednaných služeb. 

Za poskytovatele prohlašuji, že jsem se před podáním nabídky seznámil se všemi požadavky zadavatele 

na předmět plněné veřejné zakázky dle výzvy. 

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech o 2 stranách, přičemž každá má platnost originálu. Každá 

ze smluvních stran obdrží po 1 výtisku. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. Obě 

strany na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy připojují své podpisy.  

 

V Brně dne 14. 2. 2017 

 
 

____________________________ 
Datum a podpis poskytovatele 

    
 

____________________________ 
Datum a podpis objednatele 

 


