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Evidenční číslosmlouvy: KK0265 5l20l9

Smlouva o poskytování ubytovacích a stľavoYacích služeb
pľo rĺčastníkyHer IX. zimní olympiády dětí a mládeže čR 2020
(dále

KarlovarsĘ kraj

Sídlo:

Identifikační ěíslo:

DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Čísloúčtu:
Bankovní spojení:
Čísloúčtu:
Bankovní spojení:
Čísloúětu:
Bankovní spojení:
Čísloúčtu:
Datová schľánka:
Administrující odboľ:

jen,,Smlouva")

t

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
7089l l68
CZ7O89|I68
Ing. Jaroslav Bľadáč, člen Rady Karlovaľského kaje
Komerčníbanka, a.s'
Československáobchodní banka, a.s.
Česká spořitelna' a.s.

odbor školství' mládeŽe a tělovýchovy

(dále jen,,objednatel") na stľaně jedné

a

PAMA KARLSBAD

Sídlo:

s.r.o.

Zvonečková 192,360 0l Jenišov
Identifikační číslo:
28864085
DIČ:
CZ28864085
Právní forma:
spoleěnost s ručenímomezeným
Marek Haupt, jednatel spoleěnosti
Zastoupený:
Registrace ve veřejném rejstříku: zapsaná v obchodním ľejstříku vedeném u Kľajského
soudu v Plzni, oddíl C, vloŽka 81264
Bankovní spojení:
Čsog K. Vary
Čísloúčtu:
Datová schľánka:
Plátce DPH:
ano
(dále jen ,'poskytovatel") na straně druhé
(společně jako,,smluvní strany")

uzavirají podle ustanovení $ 1746 odst.2 zákonač:.89l20l2 Sb., občanský zfüoník, ve znění
pozdějšíchpředpisů (dále jen,,občanský zákoník") tuto smlouvu.

Y,

čl t.
Účel a předmět smlouvy
Účelem sm1ouvy je zajistit pľo akľeditované úěastníkyHer IX. zimni olympiády dětí
amládeŽe Čn zozo (dále jen ,,HľY") ubýovací, stravovací a dalšísouyisejícísluŽby
(dále jen ,,sluŽby").

1

Ż.

Předmětem smlouvy je

a)

závazek poskytovatele poskytnout pro akľeditované účastníkyHer sluŽby
v teľmínu,rozsahu, na místě a za pođmíneka poŽadavků uvedených v příloze č. 1

b)

smlouvy;
závazek objednatele zap|atit poskytovatę|i za poskýnuté sluŽby cenu dle čl. il.
smlouvy.

čl u.

Cena služeb a platební podmínĘ

1.

Cena sluŽeb je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Služba (5 dnů)
ubytování
stravování

Celkem

Počet
osoba/
účastníků
den
395,00
70
575,00
70
970,00

Cena v Kč
DPH
celkem bez

DPH

120.217,39

175.000,00
295.217,40

1,5

0/o

18.032,61
26.250,00
44.282,60

celkem s

DPH

138.250,00
201.250,00
339.500,00

cena celkem bez DPH: 295.217,40 Kč (slovy: dvě stě devadesát pět tisíc dvě
stě sedmnáct koľun českých čtyřicet haléřů)
DPH: 44.282,60 Kč (slovy: čtyřicet čtyři tisíc dvě stě osmdesát dva korun
ěeských šedesát haléřů)
cena celkem s DPH: 339.500 Kč (slovy: tři sta třicet devět tisíc pět set korun
ěeských)
Ż.

Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeľé
nfülady' rizika aziskposkytovatele nezbytné pro řádné a úplnéposkytnutí sluŽęb.

J

Her
objednatel poskýovateli neodpovidá za úhľadusluŽeb poskytnutých účastníkům
nad rámec této smlouvy.
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5

objednatel foľmou zá|ohy zap|atí část ceny (dále také ,,záloha") uvedené v odst. l
tohoto článku ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a DPH ve výši
jedno
15.000 Kč (slovy: patĺácttisíc korun českých), celkem tedy 115.000 Kč (slovy:
sto patnáct ii.ĺ" ko-n českých), nejpozději do jednoho měsíce od data nabytí ričinnosti
smlôuvy' a to bezhotovostním převodem na bankovní účetposkytovatele uvedený
v ztth|avi smlouvy (nebo na účetpľokazatelně sdělený druhé stľaně po podpisu
smlouvy).
Zbyvajicí ěást ceny uvedené vodst. 1 tohoto ělánku ve výši 195.217,40 Kč (slovy:
jeďno sto devadesát pět tisíc dvě stě sedmnáct korun českých čtyřicet haléřů) a DPH ve
wši 29.282,60 Kč,lslovy: dvacet devět tisíc dvě stě osmdesát dva korun českých

W

ql

šedesát haléřů), celkem tedy 224.500

Kč (slovy: dvě

stě dvacet čtyři tisíc pět set korun

českých), zaplatí objednatel po řádném, úplnémavčasnémprovedení sluŽeb
specifikovaných ve smlouvě nejpozději do jednoho měsíce po ukoněení Her, a to
bezhotovostním převodem na bankovní účetposkytovatele uvedený v záhlaví smlouvy
(nebo na úěet prokazatelně sdělený druhé stľaně po podpisu smlouvy), za.předpokladu,

Že poskytovatel nemá vůěi objednate|i Žádné pohledávky.
6.

Část ceny specifikované v odst. 5 tohoto článku bude poskyovateli uhľazena na základě
faktury vystavené poskytovatelem, ve které bude uvedena celá cena specifikovaná
vodst. 1 tohoto ělánku aullrazenázáloha podle odst.4 tohoto článku. Poskyovatel je
oprávněn vystavit fakturu až po řádném, úplnéma včasnémprovedení sluŽeb

specifikovaných ve smlouvě.

7

Faktura musí obsahovat veškeľénáleŽitosti dle zákonač:.23512004 Sb., o dani zptidané
hodnoty, ve zněĺípozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH") a dle zźl<ona
č,. 56311991 Sb., o účetnictví,vę znění pozdějších předpisů. Na faktuře budou uvedeny
jednotlivó poloŽky, zaněž je faktuľováno.

I

Bude-li mít faktuľa formální a věcné nedostatky nebo nebude obsahovat předepsané
náleŽitosti, je objednatel oprávněn vľátit ji do data splatnosti s tím, Že poskytovatel je
povinen vystavit novou (opravenou) fakturu. Důvod vrácení faktury musí byt
objednatelem jednoznaěně písemně vymezen.

9.

Poskytovatel je povinen dle povahy vady fakturu opravit nebo nově vyhotovit.

10.

Vľácením faktury přestává běŽet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti poěíná
běžet od zaěátku ode dne doručenídoplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury
s příslušnými náležitostmi splňujícímipodmínky této smlouvy objednateli.

l.

Faktuľa se pro úěely této smlouvy považuje za u|'lľazenou okamžikem připsání příslušné
částky na úěet poskytovatele uvedený v záh|aví smlouvy (nebo na účetpľokazatelně
sdělený druhé straně po podpisu smlouvy).

l

2.

Splatnost faktury je 30 dnů od jejího đoručení
objednateli.

13.

Smluvní strany se dohodly, Že poskytovatel, coby poskytovatel zđanitelnéhoplnění' je
povinen bez zbytećného prodlení písemně informovat objednatele o tom, Že se stal
nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení $ 106a zźtkoĺao DPH. Smluvní stľany
si dále společně ujednaly, že pokud objednatel v pruběhu platnosti tohoto smluvního
vztahu na základě informace od poskytovatele či na ztů<|adě vlastního šetření zjisti, Že
se poskytovatel stal nespolehliv'ým plátcem ve smyslu $ 106a ztkona o DPH, souhlasí
obě smluvní stľany s tím, Že objednatel uhľadíza poskýovatele dařl z přidané hodnoty
z takového zdanitelného plnění dobľovolně spľávci daně dle $ l09a zákona o DPH.
ZapIaceni částky ve výši daně příkazcem spľávci daně pak bude dle této smlouvy
smluvními stľanami povaŽováno za splnění závazku uhľadit sjednanou cenu, resp. její
část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou souěinnost při
vzájemném poskytování infoľmacípožadovaných zákonem o DPH. Poskytovatel
současně souhlasí s tím, Že je povinen objednateli nahľadit veškeľou škodu vzniklou
v důsledku aplikace institutu ruěení ze strany spľávce daně. Smluvní strany se dohodly,

3

že objednatel bude hĺadit sjednanou cenu pouze
na účetzaregistrov aný azveřejněný ve
smyslu $ 96 odst. 7 zákonao DPH.

ct. ilI.

Povinnosti smluvních stran

obje!11tel

je povinen poskyovali

poskytnout včas úplnéa pravdivé informace
a předkládat mu potřebné doklady potř;bné
k řádnému poskynutí ,t.rz.u đlesmlouvy.
objednatet je povinen poskýnout poskytovateli
nezbytnou souěinn ost za účelem
splnění předmětu smlouvy, včetně_ zalistcnĺ poučeni_
ubýovaný.ľ, o pouinnosti
dodrŽovat a respektovat vnitřní předpisy poskytovatele,
zejmona domovní a ubytovací
tád.

2.

a
J

objednatel je povinen písemně potvrdit poskýovateli
nejpozději
skutečný počet ubytovaných osđbs člen8nímnu
áo.pcrě^

a chlapce.

do 3I. |0. 20lg
a ałi a děti na dívky

4.

objednatel je povinen písemně sdělit poskytovateli
skladbu jídelníěkůpro zajištění
jednotného stravoviíní úěastníkůHeľ,
a to nejpozději do 3 1. 12.20lg.

5

Upľavený jídelníčekm ají pouze osoby, jejichž zdravotní
stav vyžaduje stľavovat se dle
dietního reŽimu' Počet těchto osou veětňě specifikace
dietního reŽimu je objednatel
povinen nahlásit poskýovateli nejpozději do
s. l. zozn.

6

Poskýovatel je povinen zabezpeěit stravování v souladu

7

Poskýovatel je povinen neprodleně infoľmovat objednatele
o všech okolnostech, které
mají nebo by mohly mít vliv na plnění povinností podle
.-lo,r'oy.

8

s odst. 4 a 5 tohoto článku.

Poskýovatel je povinen poskytnout sluŽby v dohodnutém
rozsahu, kvalitě a čase
v souladu se specifikaci uvedenou v přílozá č. 1 smlouvy.

a

9

10.

11.

Poskytovatel je povinen zab'ezpećitubýovaným osobám
nerušený výkon práv spojený
s ubytoviíním a dalšímisluŽbami dle smlouvý.

Pokud ěinností poskytovatele dojde ke způsobeníújmy
objednateli nebo třetím
osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo plněn
ím i rozporu se zákonem' jinými
normami nebo smlouvou, je poskytovatel povinen
oez zb1rteěného odkladu tuto újmu
odstranit a nenĹli to možné,tak finančně uhľadit'
a to v plném ľozsahu. Veškeľé
nĺáklady s tím spojené nese poskýovatel.-PoskytorratĹl
oapor, ĺaa i ,uĺj.u
činnostítěch' kteří pro něj dodávky, služby n.io pnĺ."
'pnrobenou
pio"aaoiĺ. Poskytovatel
se této
odpovědnosti zprostí-.pou-Ze v případě, že ptokáie.
ze itoae nlmohlo"b ý,t nbráněno
ani při vynaloženíveškeréhoúsilí'které bylo
možná nu nJ- požadovat.
V.případě, Že plnění.dle smlouvy bude mít vady'
tedy kvalita ubytování nebude
odpovídat smluvně ujednanému śt*du.dunebo pl'tyio"utel
nezajist í na základě
smlouvy objednané služby, má objednatel nárok
na^bezodkladné odstranění této vady,
nejpozději však v termínu stanoveném objednatelem.
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čHnek IV.
DůsledĘ zrušení ubytování ze strany posĘtovatele
1

2

Dojde-li ke zrušeníubytování ze strany poskytovatele, má objednatel právo na
náhĺadu vzniklé škody a případných dodatečně vzniklých nákladů v*souvislosti se
zajištěním náhľadního ubytování (včetně celodenního stravování) akľeditovaných
účastníků
ZODMŻ020, akľeditovaných ělenů dopľovodu anebo vedoucích výprav.
Poskýovatel je zároveň povinen objednateli vľátit zá|ohu poskýnutou v souladu
s čl. il. této smlouYY, 3 to bęzhotovostním převodem na účetobjednatele uvedený
v záhlaví smlouvy, nejpozději do 30 dnů od doruěení oznámení o zrušeníubytování
objednateli.

J

Povinnosti k náhľadě škody se poskyovatel zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění
povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná
a nepřekonatelnápŕekážkavznik|á nezávisle na jeho vůli'

Clánek V.
Komunĺkace smluvních stľan
1

2

Smluvní stľany se dohodly, Že jakákoliv komunikace souvisejícís plněním dle smlouvy
bude probíhat mezi zástupci smluvních stľan výhľadně písemnou formou, a to vždy
minimálně formou e-mailové korespondence bez nutnosti zaručenéhoelektronického
podpisu. Smluvní strany jsou povinny na e-mail reagovat písemnou odpovědí, Že e-mail
obdľŽely a sjeho obsahem se seznámily' a to neprodleně, nejpozději do druhého
pracovního dne ode dne jeho odeslání.

Pro právní jednání směřující ke vzniku' změně nebo zániku smlouvy nebo

pro

uplatňování sankcí, upozorňováĺí na porušení povinností dle smlouvy, oznźlmeĺízměny
kontaktní osoby či kontaktních údajůdle odst. 3 tohoto ělánku a oznétrnenío změně
sídla či místa podnikaní a adľesy pro doruěování dle odst. 6 tohoto článku není emailová korespondence dostačuj ící.
3

4

Kontaktní osobou za objednatele ve věcech plnění předmětu je lng. Barbora Ančincová,
Kontaktní osobou za
tel.
e-mail:
pos
plnění
předmětu
smlouvy
Marek
Haupt,
tel:
věcech
Smluvní stľany jsou opľávněny změnit kontaktní osoby
e-mail:
ve věcech plnění předmětu smlouvy. Taková změna je vuěi druhé smluvní straně účinná
okamŽikem oznźlmení.

AniŽ by tím byly dotčeny dalšíprostředky, kterými lze proktuat doruěení, má se za to,
že oznźlmení či jiná korespondence bylo řádně doľučené:
a) při doručovánídatovou schránkou:
dnem, kdy se do datové schľánky smluvní strana přihlásí;
nepřihlásí-li se smluvní stľana do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne,
kdy byl dokument dodán do datové schľánky, povaŽuje se tento dokument za
doručený posledním dnem této lhůty. Současně je den dodání do datové
schĺĺĺnkyadresáta smluvními stranami považováĺ za okamŽik doručenído
dispoziění sféry adresáta;
b) při doruěování osobně:

5

c)

dnem faktického přijetí oznámęni příjemcem;
dnem, v němŽ bylo doruěeno osobě na příjemcově adrese urěené k přebíľání
listovních zásilek1'
dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určenék přebíľání
listovních zásilek, atato osoba odmítla listovní zásilku převzít; .
dnem' kdy příjemce při prvním pokusu o doľučenízásilku z jakýchkoli důvodů
nepřevzal či odmítl zásilku převzit, a to i přesto' Že se v místě doručení
nezđržlĄe,pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle odst. 5
tohoto článku;
při doručování poštou:
dnem předání listovní zási|ky příjemci;
dnem, kdy příjemce při pľvním pokusu o doruěení zásilku z jakýchkoli důvodů
nepřevzal či odmítl zásilku ptevzit, a to i přesto, Že se v místě doručení
nezdržuje, pokud byla na zásilcę uvedena adľesa pro doručování dle odst. 5
tohoto článku.

5

Smluvní strany smlouvy se dohodly, že ađresypro doruěování jednou smluvní stľanou
druhé smluvní stľaně jsou uvedeny v záhlaví smlouvy.

6

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy
pľo doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbyteč,néhoodkladu
druhou smluvní stranu.

čHnek VI.
Sankce

I

2.

V případě' že jakákoliv smluvní strana porušípovinnost vypl;ývající ze smlouvy,
je druhá smluvní stľana oprávněna požađovatzaplacení pokuty ve ýši l.000 Kě (slovy:
jeden tisíc korun českých) zakaŽdý jednotliqý případ, a to i opakovaně.
V případě, Že poskytovatel zrušíobjednateli ubytování dle čl. IV. odst. l smlouvy, je
objednatel oprávněn poŽadovat zaplacení pokuty ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc

korun ěeských).
J

V případě' Že poskytovatel neposkytne ubytovávané osobě ubytování nebo stľavování,
je objednatel oprávněn po poskytovateli požadovat zaplaceni smluvní pokuty ve výši
5.000 Kě (slovy: pět tisíc korun ěeských), ato za kaŽdý jednotlivý případ.

4

Na smluvní pokutu dle odst. I až 3 tohoto članku není právní nárok v případě, Že
kporušenípovinností nebo závazků vyplyvajicích ze smlouvy došlo vnávaznosti na

skutečnost, Že druhá smluvní strana neposkytla nezbytnou součinnost nebo k porušení
došlo zaviněním druhé smluvní strany.

5

6

Poskytovatel je oprávněn v případě, Že objednatel je v prodlení s úhradou finančních
prostředků dle čl. II. smlouvy' po objednateli poŽadovat zap|acení úľokuz pľodlení ve
vyši 0'5 oÁzdlužnéčástky zakaždý započ,atý měsíc.
Veškeré platby dle tohoto ělánku jsou smluvní stľany povinny uhradit bezhotovostním
převodem na bankovní účetdruhé smluvní stľany uvedený v zźth|avísmlouvy (nebo na

b

úěet pľokazatelně sdělený druhé stľaně po podpisu smlouvy)' a to do 60 dnů ode dne
odeslání písemnévýzvy k jejich úhľadě.
7

8

Smluvní pokuta a úrok z pľodlení se povaŽují za uhrazené okamŽikem připsání
t
příslušnéčástky na účetdruhé oprávněné strany.
Ujednáním výše uvedených smluvních pokut a úroku z pľodlení není dotěeno pľávo na
úhľaduškody v plném rozsahu, která by kteľékoliv straně vznikla porušením povinností
druhé stľany uvedených ve smlouvě.

ČHnek VII.
Zánik smlouvy
I

Smlouvu není žádná ze smluvních stran opľávněna jednostranně ukončit Žádným
zjiných způsobůukončeníani zjiných důvodůneŽ těch, které jsou uvedeny ve
smlouvě.

Ż

J

4

Smlouva můŽe byt ukoněena písemnou dohodou obou smluvních stran, součástíkteľé
bude i dohoda o vypořáđánívzźljemnýchpohledávek a dluhů vyplyvajícíchze smlouvy.
objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, Že:
poskytovatel závažným způsobem porušil povinnosti vyplývající ze smlouvy, kdy
zźlv ažný m p orušením p o vi nno stí s e ľo zumí zejméĺa:
l. neposkytnutí sluŽeb ve stanovených termínech;
2. neposkynutí sluŽeb v dohođnutémrozsahu a kvalitě;
b) poskýovatel opakovaně (tj. nejméně dvakľát) porušíostatní povinnosti
vyplyvajícíze smlouvy a nesjedná nápľavu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté
objednavatelem;
poskytovatel
poruší ustanovení ě1. X. odst. 6 smlouvy;
c)
d) vyjde najevo, Že poskytovatel není oprávněn poskytovat sluŽby dle smlouvy;
e) vyjde najevo, že vůčimajetku poskýovatele probíhá insolveněĺí Íizeni, je
ĺaÍízenaexekuce ĺebo naŤízen ýkon rozhodnutí, ěi pokud byl insolvenění návľh
na poskytovatele zamitnut pro nedostatek majetku nebo pokud posĘrtovatel
vstoupí do likvidace nebo bylo vydáno rozhođnutío úpađkuposkytovatele.

a)

Kteľákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě nekonání Heľ
z důvodu okolností tzv. vyššímoci' a to za předpokladu, že týo okolnosti smluvní
poskytovat plnění dle smlouvy, a že o qýskytu těchto
straně objektivně zĺemožřĺují
okolností bez zbyteěného odklađupoté' co se o nich đozví,písemně informuje druhou
smluvní stranu. Za vyššímoc se pro úěely smlouvy rozumí okolnosti, která nastala
nezávisle na vůli smluvní strany, pokud jí bľání ve splnění povinností, přičemŽ nelze
spravedlivě požađovat,aby tato smluvní strana tuto překáŽku nebo její následky
překonala nebo odvrátila, a to ani s vynaloŽením veškeľéhoúsilí,na kterém lze twat.
Ani jedna ze smluvních stľan v takovém případě není oprávněna po druhé smluvní
stľaně poŽadovat náhĺadu majetkové újmy či úhĺadusmluvních pokut nebo úľoků
z prodlení.

5

odstoupení ođsmlouvy musí byt písemné a musí byt pľokazatelně doručeno druhé
smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy nebo způsobem dle ěl. V. odst. 4

7

Smlouvy. Smlouva zanikne dnem, kdy bude odstoupení od smlouvy doručeno té
smluvní stľaně, které je adľesováno.
6

odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu a úľokuz prodlení ani
nároku na náhĺadu škody nebo odškodnění vzniklé porušenímsmlouvy* ani smluvních
ustanovení, která podle vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat
i po dobu skoněení smlouvy.

7

Při předěasném ukončenísmlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné
dluhy a pohledávky' které vyplývají ze smlouvy.

čHnek VIII.

Ostatní ustanovení
1

Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, Že objednatel' jako orgán 'územní
samospľávy, je povinen poskýovat informace vztahujícíse kjeho působnosti dle
zákona č,. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů.

čHnek IX.

Zpracov ání osobních údaj ů

Pľo účelyplnění smlouvy mohou být poskytovateli jako zpracovateli poskýnuty
osobní údaje fyzických osob _ ubytovaných (đálejen ,'subjekt údajů"),objednatele

jako správce, které od nich objednatel jako správce získal pľo účelysplnění smlouvy

uzavÍené se subjektem údajůnebo pro splnění právní povinnosti spľávce, která se na
něho vztahuje.

2

Účelem zpracování osobních údajůsubjektu údajůje výluěně poskytnutí ubytovaní
a stravování poskytovatelem jako zptacovatelem osobních údajůsubjektům údajů_

ubytovaným objednatele jako správce osobních údajů.
J

Předmětem zpracování podle smlouvy budou následující osobní údaje subjektu údajů:
Identifikačníúdaje: jméno, příjmení, pohlaví, datum narození.
Kategorie subjektů údajů,jejíchžosobní údaje mohou bý. zpracovávány, jsou
následuj ící:klienti spľávce.

4

osobní údaje budou zpracovávźtny v elektronické/papírové podobě

5

Poskýovatel jako zpracovatel osobních údajůprohlašuje azavazuje se, že:
a) dozví-li se o porušení nebo hrozícim porušenízabezpečeníosobních údajů,
náhodném nebo pľotipľávním zničeni, Ztrátě' změně nebo neoprávněném poskytnutí či
zpřístupněni zpracovávaných osobních údajů,neprodleně, nejpozději však do 24
hodin, písemně informuje objednatele a co nejlépe popíševzniklé či hrozíci
bezpečnostnínziko, přiěemŽ mu sdělí vhođnáopatření pro zabráněĺí nebo
minimalizaci porušení zabezpeč,eni a přijme veškerá potřebná opatření pro
minimalizaci újmy;
b) bude osobní ridaje zpracovávatpouze v rámci EU čiEHP;
c) osobní údaje budou zabezpečeny v souladu s odst. 7 až9 tohoto článku;

ł.

I

/

d) osobní údaje bude zpracovźlvat pouze v souladu se smlouvou, nebo na základě
jiných doloŽených pokynů objednatele;
e) bude objednateli nápomocen pÍi zavádění a udrŽovlĺnívhodných technických
aorganizačníchopatřeni k zabezpeěení osobních údajůa ohlašování
ęorušenítohoto
zabezpeč,eni;

zajisti objednateli prostřednictvím vhodných technických a organizačních
Đ
opatření součinnost, nejpozději do 14 dnů od vznesení poŽadavku objednatele, pro
splnění povinnosti objednatele reagovat na Žádosti o výkon pľáv subjektu údajů;
g) poskytne objednateli na jeho žáđostnepľodleně, nejpozději však do jednoho
týdne, veškerou součinnost nutnou k prokázání, Že jsou osobní údaje dostatečně
or ganizačně a technicky zab ezpečeny ;
h) bude vést záznamy o všech kategoriích činnostízpracováni dle čl. 30 odst. 2
Nařízení (EU) 20161679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracovánÍm osobních údajůa o volném pohybu těchto údajů(dále jen ,,GDPR..)
pľováděných pľo obj ednatele.
6

Poskytovatel se zavazuje v případě přijetĺ jakékoliv Žádosti třetí osoby týkajícíse
zpracování osobních údajů,zejméĺaŽádosti subjektu údajů,týkajicí se ýkonu jeho
práv, objednatele nepľodleně o takové skuteěnosti informovat a poskytnout mu
nezbytnou součinnost pro její vyÍízení'v souladu s GDPR.

7

Poskytovatel se zavazuje nevyrržít pľo zpracovéni osobních údajůjakéhokoliv dalšího
zpracovatelebez předchozího písemného povolení objednatele, které bude uděleno pro
konkĺétníosobu dalšíhozpľacovatele.

I

Poskytovatel je povinen umoŽnit objednateli či jím pověřené osobě kontrolu
dodrŽovĺĺńísmlouvy a zptacování osobních údajů,a k těmto kontrolám přispět dle
důvodných pokynů objednatele ěi kontrolujícíosoby.

9

Poskýovatel přijal a zavazuje se udrŽovat tato opatření pro zajištění zabezpeěeni
zpracování osobních údajůpo celou dobu zpracovĺíní:

a)

b)

organizačníopatření:
pracovníci poskytovatele jsou pravidelně školeni na zásađya pľincipy ochľany
osobních údajůa kybemetickou bezpečnost;
o poskytovatel přijal vnitľopodnikové směľnice pro nakládĺĺnís osobními údaji
a hodnoĘými infoľmacemi jeho paľtnerů;
. všichni pracovníci poskytovatele jsou zavánáni k mlčenlivosti ohledně
předaných osobních údajů;
Technická opatření:
o přístup bude umoŽněn jen pod heslem pouze pověřeným pracovníkům
poskýovatele;
o provádění pravidelné údľžbyzaÍízeni, na kterém budou data umístěna;
o zabtźtĺěnípřistupovat k osobním údajůma k prostředkům pro jejich

.

.
10.

11.

zpracov źníneoprávněným osobám;

Zajištění ochľany antivirem, ťrrewallem

Poskýovatel odpovídázapoškození nebo ztrźúuosobníchúdajůtřetí stranou, pokud
prokáže, Že neučinil nezbytnáopatření pro jejich zabezpeč,ení.
osobní údaje budou zptacovtxány po dobu trváni smlouvy

a následně

se

po dobu 10 let.

9

12.

Smluvní strany se dohodly, Že veškeľá komunikace mezi stľanami, zejména pŤi
poskyování souěinnosti a poskytování infoľmacídle této smlouvy bude pľobíhat
pľostřednictvím e-mailu uvedeného u spľávce a Zptacovatele, nebude-li z povahy věci
vy žadov ána písemná foľma.

Clánek X.

Společná a záv ér ečná ustanovení
1

Práva a povinnosti smluvních stľan, které nejsou výslovně upľaveny smlouvou' se řídí
ustanoveními občanskéhozákoníku.

2

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnostidnem
zveřejnění v ľegistru smluv v souladu se zákonem č. 34012015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnostiněkteľých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registľu smluv
(zákon o ľegistru smluv), ve znění pozdějšíchpředpisů.

a
J

Smluvní strany se dohodly, že uveŕejnění smlouvy a případných dodatků ke smlouvě
v registru smluv pľovede Karlovarský kľaj, kontakt na doručeni oznámení o vkladu
smluvní protistľaně: datová schĺánka

4.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přiěemŽ
poskýovatel obdrŽí jeden stejnopis a objednatel obđržitři stejnopisy.

5

Smluvní stľany se dohodly, že práva a povinnosti vyplyvající ze smlouvy přecházejí i na
případné pľávnínástupce obou smluvních stran.

6

Poskýovatel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu
úplně ani ěástečně pľáva nebo povinnosti, které pro poskytovatele vypl;ivají ze
smlouvy, pokud z někteľého ustanovení smlouvy nevyplyvá jinak. Při nedodrŽeni této

povinnosti poskytovatelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
7

8.

Smluvní stľany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní
stľany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, které vyplývají z obecně
zźw azný ch právních předpi sů.

Veškeré změny a doplňky smlouvy budou uskuteěňovány formou písemných
chronologicky ěíslovaných dodatků podepsaných opľávněnými zástupci obou
smluvních stľan.

9

V případě, Že se některá ustanovení smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými,
zistélvźlplatnost a účinnostostatních ustanovení smlouvy zachována. Smluvní strany
jsou povinny nahĺadit tato neplatná nebo neúčinnáustanovení ustanoveními jejich
povaze nejbliŽšími s přihlédnutím k vuli smluvních stran dle předmětu smlouvy.

10.

Smluvní strany pľohlašují,Že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu

způsobiléa oprávněné.

11.

Smluvní strany se dohodly, Že veškeréspoľy vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešit dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou Spory řešeny před příslušnými
obecnými soudy Českérepubliky.

t2

Smluvní stľany prohlašují, Že vyhotovení předmětu smlouvy není plněĺĺĺmnemoŽným,
Že si smlouvu věetně její příloh před jejím podpisem přečetly, ,rźrzily všechny možné
důsledky, s jejím obsahem souhlasí, a Že smlouva bylasepsána na základějejióh pravé,
vźlžnéa svobodné vůle' nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmíneĹ,
coŽ
stvľzujípodpisy svých oprávněných zástupců.

13.

DoloŽka platnosti smlouvy dle $ 23 zźlkona ć,. 12912000 Sb., o kľajích (kĺajskézřízení),
ve znění pozdějších předpisů: Smlouva byla schválena usnesením Rady Karlovarského
kraje č. RK 962108l19 ze đne12. 8.2OI9.

14.

Nedílnou součástísmlouly Příloha č. 1 _ Specilrkace termínu, místa a podmínek
poskytování ubytovacích a stravovacích sluŽeb v rámci Heľ IX. zimní olympiády dětí
am|ádeŽe Čn zozo.

PAMA

Karlovy

0

3 -1s-

ob

20ĺ9

s.Eo.

lČ

dne to 04- łą

poskýovatel

Za sptávnost: Ing. Barbora Ančincov

11

I
Příloha č. l

Specifikace teľmínuomísta a podmínek posky tovźlníubytovacích
a stľavovacích služeb
ľámci
v
Heľ IX. zimní otympiády dětí a mládeź" ČR zbzo
Termín poskytování ubytovacích sluŽeb:
Teľmínposkytování stľavovacíchsluŽeb:

19. 1. - 24.1.2020
19. 1. - 24.1.2020

2.

Místo poskytování ubytovacích sluŽeb: Hotel Zelený Dům, 362
62 BoŽíDar 46
Místo poskytování stľavovacích sluŽeb: Hotel Zeleiy Důrn, 36Ż
62 BožíDar46

J

a

Počet ubytovaných
Poěet stľavovaných

4

PoŽadavky na ubytovací sluŽby:
. zajištění ubytovĺínía stľavování v jednom objektu
. pokoje a sociální zařízení musí bý způsobilépľo řádné užívání
' pokoje musí byt vybaveny potřebným loŽním prádlem a ručníky
o
check in od 14:00 hodin
o check out do l0:00 hodin

5

PoŽadavky na stravovací sluŽby:
o odpovidajícístravovací prostory
' s výjimkou 19. a 24. I. 2O2O plná penze, kteľá zahrnuje snídani, oběd, I. a II.
večeři, a to včetně pitného reŽimu (nealkoholické nápojei
C 19' 1.2020 stravování zahrnuje I. a II. veěeři' 24. 1.2O2O snídani a balíček
na
cestu
o oběd _teplákuchyně (zahľnuje minimálně polévku a hlavní chod)
o J. večeře _ teplá kuchyně (zahrnuje hlavní chod)
o II. veěeře _ studená kuchyně

o
'
6.

osob:
osob:

70
70

jídelnílístek musí bý přístupný na viditelném místě
časY stravování stanovit po domluvě s ěleny dopľovodů, případně
vedoucích

ýprav

Poskytovatel se zavazuje dodat dalšísouvisející služby:
o přístup k inteľnetu, i formou připojení k wi-fi
o bezplatné parkování s kapacitou až 12 mist

školstvĺ, mlĺidež

@,'

