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RÁMCOVÁ SMLOUVA NA PRONÁJEM KONFERENČNÍCH SÁLŮ SPOLU SE
SOUVISEJÍCÍMI SLUŽBAMI

na akce Ministerstva spravedlnosti ČR

Č. MSP-24/2022-MSP-CES

uzavřená na základě příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

uzavřená mezi:

POSKYTOVATEL SLUŽEB (DODAVATEL):
Hotel Olšanka s.r.o.
Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80698
IČO: 26418703
DIČ: CZ 26418703
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zastoupená: Ing. Martinem Gerstmanem, jednatelem
(dále jen ,,dodavatel")

OBJEDNAVATEL (ODBĚRATEL):
Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti
Yyšehradská 16, 128 10 praha 2
lCO: 00025429
bankovní spojení:
číslo Účtu:
Zastoupená: PhDr. Petr Dohnal, náměstek pro řízení sekce vězeňství a resortní kontroly
(dále jen ,,odběratel")

(dále společně jen ,Smluvní strany" nebo jednotlivě ,,smluvní strana")

Smluvní strany uzavÍrajÍ niže uvedeného dne, měsíce a roku tulo

Rámcovou srrdouvu na pronájem konferenčních sálů spolu se souvi$ejÍcÍmi službami
na akce Ministerstva spravedlnosti ČR v roce 2022

(dále jen ,,smlouva")

l. Předmět smlouvy

l. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele zajistit odběrateli služby specifikované
v odstavci 2. tohoto článku smlouvy pro pořádání akci spojených s realizací projektu
Systém společného vzděláváni (dále jen ,,projekt'), který je realizován v rámci programu
Spravedlnosi a spolufinancován z Finančního mechanismu Norské fondy 201 4 - 2021 {dále
jen ,,program"), které se budou konat v období duben 2022 - červenec 2023. Předmětem
této smlouvy je Také závazek odběratele zaplatit za poskytnuté služby sjednanou cenu.
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2. Služby poskytované dodavaielem odběrateli na základě tělo smlouvy zahrnujI:

a) pronájem prostor specifikovaných v článku íl. odstavci l. písm. a} smlouvy;
b) pronájem technického vybaveni specifikovaného v článku ||. odstavci l. písm. b)

smlouvy:
C) stravováni specifikované v článku |j. odstavci l. písm. C) smlouvy; ze strany

odběratele může být objednáno též stravování nad rámec položek stravování
uvedených v článku ll. odstavci l. písm. C), a to dle akfuCdního ceníku dodavatele;

d) ubytování dle článku 11. odstavce ]. písm. d) smlouvy
(dá|e společně jen ,,služby")

3. Služby budou dodavaielem poskytovány na základě jednotlivých písemných objednávek
odběratele (dále jen ,,objednávky" nebo jednotlivě ,,objednávka"). Na základě konkrétní
objednávky se dodavatel zavazuje odběrateli služby dle volné kapaciiy rezervovat a
rezervaci služeb odběrateli písemně poivrdit, a to do 2 pracovních dnů od doručení
objednávky odběratele dodavateli {dále jen ,,rezervace").

4. SMuvnľ strany prohlašujĹ že nedlnou součástí této smlouvy budou specifikace všech
požadovaných služeb formou objednávek a potvrzených rezervací (dle odstavce 3.
tohoto článku smlouvy), a to v denním rozložení včetně místa a času plněni, předběžného
počtu osob a termínu, ve kterém je jejich Uskutečnění vyžadováno, ceny a s uvedením
čísla této smlouvy.

5. Dodavatel bere na vědomí, že jakékoliv další služby objednané účastníky akcí nejsou
službami poskytovanými dle téío smlouvy a dodavatel může požadovat jejich úhradu
pouze na účastnÍcÍch akcí, kteří tyto da|šÍs|Užby objednají.

6. Místem plnění jsou prosTory dodavatele - tzn. prostory hotelu Olšanka na adrese uvedené
u dodavatele v záhlaví této smlouvy.

ll. Cenová ujednán( fakturace a platební podmjnkY

]. Za řádné poskytnuh služeb dle této smlouvy smluvnÍ strany sjednávají následujÍcÍ ceny:

a) Cena pronájmů sálů a salonků:

Polodenní Celodenní pronájem 8 hod.
Sál pronájem 4 hod.

Bez DPH DPH Včetně DPH Bez DPH DPH Včetně DPH

Ostrava 3719,- KČ 21% 4500,- KČ 5289,- KČ 21% 6400,- KČ
Telč 3719,- Kč 21% 4500,- Kč 5289,- Kč 21% 6400,- Kč
Plzeň 3719,- Kč 21% 4500,- KČ 5289,- KČ 21% 6400,- Kč

b) Cena za pronájem technického vybavení:

Technické Polodenní Celodenní pronájem 8 hod.
vybavení pronájem 4 hod.

Bez DPH DPH Včetně DPH Bez DPH DPH Včetně DPH
dataprojektor 661,- kč 21% 800,- Kč 661,- Kč 21% 800,- Kč
f|ipcharŤ 207,- Kč 21% 250,- Kč 207,- Kč 21% 250,- KČ
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V c) Cena siravováni:
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Typ stravováni (občerstvení) Cena/osoba/den

Bez DPH DPH Včetně DPH

Káva s mlékem nebo čaj 41,- KČ 10% 45,- KČ
Džbány s vodou - průběžné doplňovánI 41,- KČ 10% 45,- KČ
(l x dopo|edne, lx odpoledne]

d) Cena ubytovánh

Typ iednohjžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Třílůžkový pokoj
ubytování

Bez DPH DPH Včetně DPH Bez DPH DPH Včetně DPH Bez DPH DPH Včetně DPH

Speciální íC91,- KČ 10% 1200,- KČ 1273,- Kč 10% 1400,- KČ 1890,- KČ 10% 21CQ- KČ
cena

Uvedené ceny jsou platné za pokoj a noc a snídani Standard. Ceny zahrnují měslský
poplatek (pro rok 2022 - 50,-/osoba/den).
pokoje jsou k dispozici od 14:00 hodin v den nájezdu. pokoje musí být uvolněny do 10:00
hodin v den odhlášení z hotelu. Snídaně se podává v hotelové restauraci od 7:00 do 10:00
hodin.

2. Ceny uvedené v článku ll. odstavci 1. písm. a) až d) smlouvy mohou být změněny nejdříve
od data 1.1.2023, a To v souladu s případnou aktUa|jzací ceníku dodavatele k 1.1.2023.
Změna cen dle předchozí věty musí být učiněna ve formě písemného dodatku k této
smlouvě podepsaného k tomu oprávněnýmizástupci obou sn¶uvních stran, a to na základě
písemné žádosti dodavatele, která musí být doručena odběrateli nejpozději jeden
kalendářní měsíc před datem, od kterého má být změna cen dle žádosti dodavatele
účinná.

3. Cena za řádně poskytnuté služby vztahujÍcÍ se k jednotlivé akci je splatná na základě faktury
vystavené dodavatelem po poskytnutí těchto služeb - tj. po UskutečněnÍ dané akce. O
poskytnutí služeb bude mezi oprávněnými zástupci (pracovníky, zaměstnanci) $m]uvnÍch
stran evidována e-mailová nebo jiná písemná komunikace, v níž budou specifikovány a
smluvními stranami potvrzeny/odsouhlaseny poskytnuté služby, jejich množství, místo, datum
a seznam ÚčastnÍků akce (dále jen ,,evidovaná komunikace smluvnkh stran"). Odběratel
uvede své případné výhrady k poskyinutým službám v evidované komunikaci smluvních
stran.

4. Fakiury vystavené dodavatelem musí obsahovat:
a) náležiiosti daňového dokladu stanovené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v ustanoveni § 435
Občanského zákonIku:

b) číslo této smlouvy a číslo přklušné objednávky;
c) popis poskytnutých služeb;
d} místo poskytnutí služeb;
e) název projektu a programu dle článku l. odstavce l. této smlouvy;

5. Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejich doručeni odběrateli. V
případě, že faktura nebude mít odpovídajĹcÍ náležitosti anebo nebude odpovídat
ujednáním a potvrzením v rámci evidované komunikace srrduvních stran, je odběratel
oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit dodavateli, aniž by se dosial do prodlenI se splatností.
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LhŮta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury
odběrateli.

6. Odběratel neposkytuje zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytla ani neposkytne druhé
smluvní shaně závdavek. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu
odběratele ve prospěch účtu dodavatele.

7. Ceny sjednané dle této smlouvy jsou nejvýše přípustné po celou dobu poskytování služeb
po dobu účinnosti léto smlouvy a zahrnují veškeré náklady dodavatele, které jsou spojené
s realizacÍpředmětu dle této smlouvy, Změna sjednaných cen je přIpustná pouze v případě
zákonem stanovené změny sazby DPH, na základě písemného dodatku podepsaného
oběma smluvnM stranami. ŮsŤanovenÍ tohoto odstavce článku íl. smlouvy nemá vliv na
usIanovení odstavce 2. článku Il. smlouvy.

8. K smMvnim cenám bez dph sjednaným dle této smlouvy se připočte daň z přidané hodnoty
ve výši stanovené právními předpisy plcdnými ke dni Uskutečnění zdanitelného plněni.

9. je-li odběrďel v prodlení s úhradou plateb dle této smlouvy, je dodavatel oprávněn
požadovat na odběrateli úrok z prodleníz neuhrazené dlužné částky podle konkrétní fakfury
za každý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády, kterým se stanoví výše úroků
z prodlení (nařÍzení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Ill. Storno podmínky'

l. V případě, že Odběratel zruší závazně objednané služby, je dodavatel oprávněn požadovat
po odběrateli uhrazení storno poplatků, a ťo pouze pokud ke stornu služeb dojde z důvodů
na straně odběratele a pouze za dále uvedených podmínek:

a) Storno objednaných a závazně rezervovaných sálů a salonků:

Malé salonky {Ostrava, Telč, Plzeň)
o vÍce než 14 dní před terminem akce
o 13-7 dní před terminem akce
o do 6 dní před začátkem akce

bez storno poplatků
50 % z ceny nájmu sálů/sdonků
100 % z ceny nájmu sálů/salonků

b) Storno rezervace technického vybavení:

o Za siorno objednaného technického vybaveni nebudou účtovány storno poplafky.

C) Upřesnění a storno objednaného stravování:

o objednavatel se zavazuje poskytnout dodavateli informaci o počtu závazně
objednaného stravování nejpozději 2 dny před konáním akce.

c) Odbětatel je oprávněn učinit bezplatnou redukci z objednaného počtu osob na stravu,
bez účtování storno poplatků ze strany dodavatele, nejdéle 24 hodin před termínem
začátku akce a ve výši maximálně 10 % z potvrzeného počtu Účasjníků.

o Pokud dojde ke stornu až v den začátku konání akce po 10:00 hodině, bude cena za
stravu účtována v plné výši.

d) Upřesnění a sTorno objednaného ubytovánŕ

o Odběratel se zavazuje poskyínout dodavateli informaci o počtu předběžně
objednaných pokojů v objednávce přÍs|Ušné akce a tento počet upřesnit nejpozději 7
dní před konáním dané akce.
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c) Seznam hostů včetně všech náležitostí dodá odběratel dodavateli nejpozději 24 hodin
před akcí.

o V případě zrušení závazně objednaných ubytovacích kapacit odběratelem je
dodavatel oprávněn požadoval po odběrateli uhrazení náskdujIcích storno poplatků:
Storno objednaného ubytování:
Méně než 24 hod. před přýezdem 100 % z celkové ceny ubytování

o u skupinových rezervaci může dodavatel potvrdit odběraieli bezplatnou redukci
předem domluveného počtu objednaných pokojů bez účtováni storno poplatků
uvedených v předchozím bodu tohoto písmene, odstavce a článku smlouvy ze strany
dodavatele.

2. Srrduvní strany sjednávají, že storno závazně objednaných a rezervovaných služeb lze účinně
uskutečnit pouze písemnou formou (postačuje e-maúem).

IV. Všeobecné podmínkY

1, Dohodnutá cena pronájmu nebytových prostor zahrnuje mimo vlastni ceny nájmu pouze
přípravu prostor a jejich vybaveni nábytkem, je-li k dispozici. V ceně nenizahrnuto technické
vybaveni specifikované v článku íl. odstavec ]. písm. b) smlouvy a jeho provoz.

2. Za cennosti vnesené do hotelu v souvislosfi s akcí odpovídá dodavatel pouze v rozsahu dle
§ 2327 občanského zákoníku č. 89/2012. Za věci vnesené (oděvy, hudební nástroje, apod.)
nese dodavatel odpovědnost pouze tehdy, pokud budou na místě k tomu určeném (např.
šatna). Dodavatel není zodpovědný za pojištění věcí, které budou vystaveny v rámci
prezentaci, výstav, apod. ťuťo zodpovědnost nese odběraTeL

3. Dodavatel odpovídá za škody způsobené odběraieli ztrátou nebo zničením donesených
předmětů do výše stanovené zákonnými předpisy. Odběratel jako pořadatel akce
odpovídá dodavateli za škodu zpŮsobenou hosty, pracovníky odběratele a jím pověřenými
osobami, která vznikne při pořádání akce nebo v přímé souvislosti s ní.

V. Trvání a ukončení sm|oUvY

l. Talo smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31 .07.2023.

2. Tuto smlouvu lze ukončit před Upiynutím lhůty uvedené v odstavci l tohoto článku smlouvy
písemnou dohodou smluvrúch stran, oddoupením od smlouvy nebo písemnou výpovědí.

3. Smluvní strany jsou oprávněny vypovědět smlouvu bez udáni důvodu písemnou výpovědi
doručenou druhé smluvN straně. výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet prvním
dnem měsíce nás|edujÍcÍho po doručení výpovědi druhé smluvnistraně.

VI. Závěrečná ustanoveni

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvrúmi stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv. Uveřejněni v regisTru smluv zajisií odběratel.

2. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž odběraTel obdrží dva exempláře a
dodavatel jeden exemplář, které jsou rovnocenné právní váhy v případě sporu.

3. Srrdouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými chronologicky číslovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou srrduvních stran.
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4. Není-li stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti sMuvnich stran přÍs|Ušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

5. Obě srrduvni sírany souhhsí s tím, že veškeré spory týkajIcí se této smlouvy, práv a povinnosti
z ní p|ynoUcÍch, které nebude možné vyřešit mimosoudně, budou řešeny u věcně a místně
přÍs|Ušných soudů České republiky.

6. SmluvnÍ strany vy|UčUjí použití všeobecných obchodních podmínek nebo jiného
obdobného dokumentu dodavatele.

7. Dodavatel je podle § 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, osobou povinnou spolupŮsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

8. Pro vzájemnou komunikaci srrduvní strany určujÍ tyto odpovědné kontaktní osoby:

a) Odběratel:
Ing. jan Rychetský,

b) Dodavatel:
Anna Bláhová,

Případnou změnu odpovědných osob jsou dodavatel i odběratel povinni neprodleně
prokazatelně písemně oznámit druhé srrduvní straně. V tomto případě se nepoužije
ustanovení odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

9. Odběratel je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách a v registru smluv dle
požadavků zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, celý text této smlouvy, údaje o dodavateli nevyjímaje, vše za předpokladu,
nebrání-li uveřejněnI zvláštní právní předpis.

10. Srrduvní strany prohlašujĹ že smlouvu přečetly, soUh|así s jejím obsahem, kterému
porozuměly, a že smlouva byla uzavřena dle jejich plné a svobodné vŮle, nikoli v tísni nebo
za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne Ý -'2l' :1

za do

Ing. Á
jedn

v
ved'jnérn

'otmm v prate eídcjá C. vložka

za o

4-

PhD
náměstek pro řízení sekce vězeňství
a resortní kontroly
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