
SMLOUVA

Obchodní firma: Ing. Bronislav Vala
Se sídlem: Dražka 624, 675 55 Hrotovice
IČ; 41549007
DIČ: CZ 5811051224
Zapsaná: v OR, vedený Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 3085
Bankovní spojení; 281845711/0100
Zastoupená; PaedDr. Anežkou Valovou, mobil: +420 724 400 402, e-mail: valova@hotel-valec.cz

(dále jen „Poskytovatel")

a

Obchodní firma;
Obchodní firma; DOMOV PRO SENIORY HAVLÍČKŮV BROD, příspěvková organizace
se sídlem: Husova 2119, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 60128071
Zapsaná: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 794 
bank, spojení: Komerční banka Havlíčkův Brod
Č.Ú.; 2765710257/0100
zastoupená: Ing. Hanou Hlaváčkovou, ředitelkou, tel. 728 501415, e-mail: h.hlavackova@ddhb,cz

(dále jen „Uživatel")

(Uživatel a Poskytovatel dále jen "Smluvní strany")

uzavírají tuto

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ HOTELOVÝCH SLUŽEB

I.

Předmět dohody

Předmětem této dohody je pronájem konferenčních prostor a zajištění ubytování a stravování v 
hotelu Sport -V- Hotelu v Hrotovicích pro firemní akci DOMOV PRO SENIORY v roce 2022, které 
Poskytovatel umožní Uživateli užívat po dobu konání akce ve dnech 4.-5.2. 2022.

Poskytovatel se zavazuje k zajištění prostor a souvisejících služeb dle předpokládaného programu:

Rezervace pokojů;
4.-5.2.2022: 2 jednolůžkové pokoje Deluxe, 6 dvoulůžkových pokojů Deluxe ve Sport-V-Hotelu 
v Hrotovicích
Cena činí: 11 pokoj - 2.000 Kč/1 noc, 21 pokoj 2.900 Kč/1 noc + 3,-Kč městský poplatek
Seznam ubytovaných hostů s rozdělením do pokojů bude zaslán cca 3 dny před akcí.

Počet účastníků; 14 osob + lektorka.

V ceně ubytování Je zahrnuta snídaně 7.00 -9.00 hod, a volný vstup do hotelového krytého 
bazénu a whirlpoolu v určené hodiny 7.00 -9.30, 16.00 -20.00 hod..



Prodloužený check out - domluveno do 12.00 hodin (bez poplatku)

Pronájem prostor pro firemní akci:
4.2. UČEBNA 1 od 9.00 do 15.00 hod, pronájem 7.000 Kč/1 den včetně techniky

4.2. VEČERNÍ PROGRAM - Zelený nebo keltský salonek
Zelený nebo keltský salonek do 24.00 hod pronájem 4.000 Kč.

Zajištění DJ - od 20.00-24.00, cena 10.000 Kč

Stravování:
4.2. - 1X coffeebreak (cca 240,-Kč/l os/1 coffeebreak)
4.2. - Ix oběd jednotný (servírovaný), cena 300,-Kč (polévka, hlavní chod maso)
4.2. - Ix večeře jednotná (servírovaná), cena 260,-Kč (hlavní chod)
4.2. - 2 večeře (menší raut) - 300 Kč/1 os
5.2. snídaně v ceně pobytu

Masáže:
8x 0,5 hod. masáž, cena 500 Kč/0,5 hod
V čase od 9.00-13.30 hod.

Platba:
Vše na fakturu.

II.

Platební podmínky

PARKOVÁNÍ
❖ Zdarma na parkovišti před hotelem

V případě, že se akce nebude moci uskutečnit z důvodu nařízení vlády a současné 
epidemiologické situace, nebudeme účtovat storno poplatky za ubytování.

Celá částka bude uhrazena fakturou po akci - faktura, která bude vystavena Poskytovatelem 
s rozpisem jednotlivých položek nejpozději do 5 dnů od konání akce. Faktura je splatná do 30 dnů od 
doručení faktury Uživateli.

Faktura jako daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti účetních a daňových dokladů v souladu 
s platnou právní úpravou, zejména § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném 
znění a § 435 zák. č. 89/2012, občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník).

Nesplňuje-li faktura zákonné náležitosti, je Uživatel oprávněn vrátit do 5 pracovních dní Poskytovateli 
fakturu, která nesplňuje předepsané náležitosti s vyznačením nesprávně uvedených údajů, a nová 
lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne běžet ode dne doručení opravené faktury Uživateli.



v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění je o Poskytovateli zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, je Uživatel oprávněn část 
kupní ceny ve výši odpovídající dani z přidané hodnoty, resp. daň z přidané hodnoty, uhradit 
v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH přímo správci této daně. Tímto postupem, tj. 
uhrazením části kupní ceny odpovídající dani z přidané hodnoty přímo správci daně a současně 
uhrazením zbývající části kupní ceny Poskytovateli, bude splněn závazek Uživatele uhradit 
Poskytovateli cenu dle této dohody.

Doba trváni dohody

Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, tj. do splnění všech povinností smluvních stran dle této 
smlouvy.

Závěrečná ustanovení

Tuto dohodu lze měnit či doplňovat pouze na základě písemných dodatků podepsaných 
oprávněnými osobami smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto dohodou, se řídí občanským 
zákoníkem.

Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této dohody byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této dohody. Vedle shora 
uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe.

Smluvní strany se dohodly, že případný spor, který vznikne z této dohody nebo v souvislosti sní 
a který nebude odstraněn dohodou smluvních stran, bude rozhodován výlučně podle českého 
práva obecnými soudy v České republice.

Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení.

V Hrotovicích dne 24.1.2022 V Havlíčkově Brodě, 31.1.2022

Poskytovatel: Uživatel:

ing. Bronislav Vala 
Oražki 024, tZS K Hrotovice 

.........l...MJbR:.aiB.iaAiii ® 
iC:41M0007 OtC; 029011061224

Ing. Hana 
Hlaváčková

Digitálně podepsal Ing. Hana 
Hlaváčková
Datum: 2022.01.31 10:58:41 +01’00'



DOMOV PRO SENIORY 4.-5.2.2022
lokace

volné termíny

položka .......... -------- ---- -------- ----------........... . ................... ' ■ ■■*■ ....... ............. ' ...... ... ........ ..........
1 . den _ , ___  _ . ..................... . ...._____.... .............. .. . ................. .. ______ ._____ __ _ ............................. ............ ..... ............

ubytování pokoj Deluxe 2/1

ubytování pokoj Deluxe 7/2

učebna 1 - školící místnost + technika

večerní posezení - zelený salonek do 24.00

DJ 20.00-24.00

Coffeebreak Iks /los (káva nebo čaj (45 Kč), džbánky s vodou a citronem (60 Kč/ll), chlebíček se sýrem a šunkou (45 Kč), koláček (45 Kč),

ovoce (45 Kč)

oběd jednotný (polévka, hlavní chod)

večeře jednotná (hlavní chod)

2 večeře (tatarský biftek, obložené mísy -sýry, uzeniny)

masáže

62 340,-i

SPORT - V - HOTEL, Hrotovice

počet jed. cena celkem

2 i 2 000 Kč 4 000,-

6 2 900 Kč 17 400,-

1 7 000 Kč 7 000,-

1 4 000 Kč 4 000,-

1 10 000 Kč 10 000,-1

15 240 Kč 3 600,-^

15 300 Kč 4 500,-i

14 260 Kč 3 640,-í

14 j 300 Kč 4 200,-i

8 500 4 000,-

CELKEM s DPH


