
                            
 
                                                                                                       VZ – 1288/2018 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ UBYTOVÁNÍ  
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen smlouva) 

 

 
Název/Jméno: 

 

TEPGASTRO s.r.o. 

Sídlo/Bydliště: U Panoramy 2959 

Zastoupená: Václavem Prokešem 

IČ: 25475606 

DIČ: CZ25475606 

Bank. spojení: číslo účtu: 43-346590247/0100 

Zástupce pro věcná jednání: Václav Prokeš 

E-mail/telefon: panorama-hotel@volny.cz ,  tel. 417 538 679 

(dále jen „Poskytovatel “) 

a 

Název: 
Sídlo: 

Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p.o. 

Českobratrská 862/15, 415 01 Teplice 

Zastoupená: Mgr. Kateřinou Boudníkovou, ředitelkou 

IČ: 61515779 

DIČ: CZ61515779 

Bank. spojení: číslo účtu: 718240257/0100 

Zástupce pro věcná jednání: Mgr. Kateřina Boudníková  

E-mail/telefon: boudnikova@konzervatorteplice.cz 

 

(dále jen „Objednatel “) 

(společně dále také „smluvní strany“) 

 

 

I. 

Specifikace poskytovaných služeb 

Předmětem této smlouvy je úprava  práv a povinností smluvních stran při poskytnutí služeb „ubytování 
se snídaní“ v termínu od 23.11. do 25.11 2018 (2 noci) na pokojích 3+3 se společným sociálním zařízením 
pro účastníky 41.Soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních gymnázií ČR v počtu 86 osob (32 chlapců, 
3 muži, 38 dívek, 13 žen) za dohodnutou cenu 400,- Kč osoba/noc včetně snídaně a DPH. 

 

Smluvená cena služeb: 68 800,- Kč včetně DPH  slovy (šedesátosmtisícosmsetkorun českých),  
56 859,50 Kč bez DPH slovy (padesátšesttisícosmsetpadesátdevětkorunčeských 50/100) 

Způsob platby služeb: cena za služby bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového 
dokladu – faktury, se splatností 14 dní 
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II.  

Práva a povinnosti stran 

1. Objednatel má právo na řádné a včasné a poskytnutí služeb. 
2. Objednatel je povinen za služby řádně a včas zaplatit dle této smlouvy. 
3. Objednatel musí dbát pokynů poskytovatele služby. V případě porušení smlouvy kteroukoli 

stranou, protiprávního chování a porušení běžně platných společenských norem, jsou obě strany 
oprávněny okamžitě vypovědět smlouvu a uhradit druhé straně vzniklou škodu. 

 

 

III.  

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplívající příslušnými 
ustanovení občanského zákoníku.  

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat  pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a 
číslovaných dodatků.  

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech paré s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 
vyhotovení a  poskytovatel 1 vyhotovení.  

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

5. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle 
zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodli na tom, že 
uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění 
této smlouvy byla zaslána poskytovateli na e-mail: panorama-hotel@volny.cz  

 

 

IV.  

Podpisy smluvních stran  

1. Poskytovatel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

 

V Teplicích  dne 07.11.2018                                           V Teplicích   dne 07.11.2018 

 

 

 

…………………………………………   ……………………………………………… 

Objednatel                                                                           Poskytovatel       
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