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Smlouva o zajištění kongresových služeb na akci (ID 23366) 
podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „smlouva“) 

 
 

uzavřená mezi: 

 

 

TOP HOTELS GROUP a.s. 

sídlo: Praha 4, Chodov, Blažimská 1781/4, PSČ 149 00  

IČ: 264 43 392, DIČ: CZ 26443392 

bankovní spojení: Fio banka, a.s., č.: 220 008 2329/2010 

zapsaná v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12583 

zastoupená Ing. Radkem Dohnalem, generálním ředitelem TOP HOTELu Praha 

 

jako „dodavatelem“ 

 

a 

 

Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu 

sídlo: Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

IČ: 47609109, DIČ: CZ 47609109, neplátce DPH 

bankovní spojení: ČNB pobočka Praha 

č. účtu:  1525001/0710 

zastoupená: Ing. Renáta Oblezarová, vedoucí oddělení zahraničního protokolu   

 

jako „odběratelem“ 

 

Článek 1 

 

Odběratel prohlašuje, že na základě dříve projeveného zájmu se rozhodl za podmínek dále 

v této smlouvě uvedených uspořádat v prostorách TOP HOTELu, Blažimská 1781/4, Praha 4-

Chodov „ Konferenci ekonomických radů a ředitelů ZK Czech Trade“ (dále jen „akce“) 

a dodavatel se zavazuje toto mu umožnit. 

 

 

Článek 2 

 

Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele jednorázově poskytnout odběrateli kongresové 

služby v souvislosti s  akcí v termínu 28.06.-29.06.2017, a to zejména zajistit prostory pro 

pořádání akce, včetně příslušné kongresové techniky a poskytnout stravovací a další vyžádané 

služby objednatelem v souvislosti s akcí a závazek odběratele uhradit dodavateli cenu za 

poskytnuté služby. 
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Článek 3 

 

3.1.   Odběratel tímto prohlašuje, že veškeré služby objednává a tuto smlouvu uzavírá 

svým jménem a na svůj účet. 

 

3.2.    Oba účastníci této smlouvy prohlašují, že nedílnou součástí této smlouvy je písemná 

specifikace všech požadovaných služeb v denním rozložení, předběžný počet osob 

a termín, ve kterém je jejich poskytnutí vyžadováno, včetně cenové kalkulace. 

Specifikace služeb a cenová kalkulace tvoří Přílohu této smlouvy.  

 

3.3. Objednávky jídel, nápojů, tabákových výrobků na místě přesahující rámec původní 

specifikace budou odběrateli účtovány samostatně. 

 

 

 

 

Článek 4 

 

4.1.  Maximální cena za poskytnuté služby činí celkem  544 500,- Kč                                      

(slovy: pětsetčtyřicetčtyřitisícpětset korun českých) včetně DPH. 

 

4.2. Cenu  za řádně poskytnuté služby včetně DPH se dodavatel zavazuje vyúčtovat do 14 

dnů od skončení akce formou faktury, která bude mít veškeré náležitosti daňového 

dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, a § 435 občanského zákoníku to vše ve znění pozdějších předpisů. 

Nebude-li faktura obsahovat právními předpisy a touto smlouvou stanovené 

náležitosti, nebo bude-li obsahovat chybné údaje, bude objednatel oprávněn fakturu 

vrátit dodavateli k přepracování, aniž by se tím dostal do prodlení. V tomto případě 

neplatí původní doba splatnosti, ale celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne 

prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury objednateli. 

 

4.3.  Dodavatel se zavazuje ihned po skončení akce předložit odběrateli nebo jím 

určenému odpovědnému zástupci k odsouhlasení celkové vyúčtování akce na 

výjezdech z pokladny jednotlivých středisek. Vyúčtování akce bude tvořit přílohu 

faktury. 

 

4.4. Cena dle bodu 4.1 této smlouvy bude uhrazena jednorázově na základě faktury 

vystavené dodavatelem se splatností 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.  

 

4.5. Při prodlení s úhradou faktury je dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli úrok 

z prodlení v zákonné výši.  

 

 

 

Článek 5 

 

5.1. Pokud budou akce, při kterých má být konzumováno občerstvení, stornovány 

v době 72 hodin a kratší před zahájením akce, bude účtováno 50% hodnoty 

objednaného občerstvení. Pokud dojde ke stornu až v den dohodnutého termínu 

konání akce, bude cena stravování za objednané osoby účtována v plné výši. 
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5.2.  V případě zrušení závazně objednaných prostor (sály, salonky apod.) je dodavatel 

oprávněn požadovat po odběrateli uhrazení stornopoplatků (smluvní pokuty) 

následovně:  

 

a) do 30 dnů před zahájením akce                        25% z celkové ceny pronájmů 

b) od 29 dnů do 15 dnů před zahájením akce                      50% z celkové ceny pronájmů 

c) od 14 dnů do 6 dnů před zahájením akce                      80% z celkové ceny pronájmů 

d) od 5 dnů před zahájením akce až do dne zahájení akce      100% z celkové ceny pronájmů 

                                                                                              (tedy celá cena) 

 

5.3. Účastnící sjednávají, že storno lze účinně uskutečnit pouze písemnou formou. 

 

 

Článek 6 

 

6.1. Vlastní catering (jídlo) není povolen.        

 

6.2. Hudební nebo jiný umělecký program je nutno objednat předem včetně ujednání 

o ceně s tím, že odpovědnost za dodržení předpisů zejména předpisů z oblasti 

autorského práva nese odběratel. 

 

6.3. Odběratel je povinen požádat u dodavatele o předchozí souhlas k instalaci 

propagačních materiálů a předmětů. Za škodu vzniklou v souvislosti s instalací a za 

dodržení bezpečnostních předpisů při instalaci odpovídá odběratel. Bude-li instalaci 

zajišťovat dodavatel, budou odběrateli účtovány náklady instalace a demontáže 

samostatně. 

 

6.4. 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. Dodavatel odpovídá za škody způsobené odběrateli 

ztrátou nebo zničením donesených předmětů pouze pokud dodavatel nebo jeho 

zaměstnanci zaviní tento stav porušením právních předpisů nebo pracovních 

povinností, a to do výše stanovené zákonnými předpisy. 

 

6.5. Dodavatel neodpovídá za ztrátu cenností vnesených do prostor dodavatele. 

Dodavatel odpovídá za cennosti pouze, pokud budou uloženy do hotelového sejfu za 

přítomnosti někoho z personálu dodavatele. Za věci vnesené (oděvy, hudební 

nástroje apod.) nese dodavatel odpovědnost pouze tehdy, pokud budou na místě 

k tomu určeném (např. šatna). 

 

6.6. V případě požadavku odběratele na použití kouřových či mlhových efektů v průběhu 

akce, kdy je dodavatel povinen vypnout elektrickou požární signalizaci, se odběratel 

zavazuje si na vlastní náklady zajistit požární hlídku po celou dobu trvání takové 

akce. 

 

 

Článek 7 

 

7.1.  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.  
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7.2.  V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane v budoucnu 

neplatným, neúčinným či nevymahatelným, nebo bude-li takovým příslušným 

orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy v platnosti a účinnosti, 

pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu nebo z okolností, za nichž 

bylo uzavřeno, nevplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. 

Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné 

ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem 

odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního a této smlouvy jako celku. 

 

7.3.  Tato smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž odběratel obdrží 2 vyhotovení 

a dodavatel 1 vyhotovení.  

 

7.4.  Smlouva může být měněna pouze formou písemných číslovaných dodatků. Ostatní 

věci nepostižené touto smlouvou se řídí příslušnými platnými právními předpisy, 

a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

7.5.  Dodavatel je podle ustanovení § 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. 

 

7.6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy včetně jejích 

příloh v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), a rovněž na profilu zadavatele, případně i na dalších místech, kde 

tak stanoví právní předpis. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv 

zajistí objednatel. 

 

7.7.  Odběratel svým podpisem dává dodavateli výslovný souhlas k případnému 

zveřejnění informace v médiích, jak v tištěných, tak v elektronických, na webových 

stránkách (www.tophotel.cz) a sociálních sítích o tom, že se akce uskuteční a/nebo 

uskutečnila v daném termínu v prostorách dodavatele. 

 

7.8.  Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha – Specifikace služeb a cenová kalkulace. 

 

 

 

V Praze dne ……… 

 

 

 

TOP HOTELS GROUP a.s.  Česká republika – 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

  

……………………………………       ………………………….. 

              

           Ing. Radek Dohnal                                                    Ing. Renáta Oblezarová 

generální ředitel TOP HOTELu Praha                       vedoucí oddělení zahraničního protokolu  
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Příloha – Specifikace služeb a cenová kalkulace 

 

 


