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Evidenční číslo smlouvy: KK03782/2019 

Smlouva o výpůjčce a poskytování služebˇv rámci - 

Her IX. Zimní olympiády dětí a mládeže CR 2020 
Karlovarský kraj 
Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 
ldentifikační číslo: 70891168 
DIČ; CZ70891168 
Zastoupený: lng. Jaroslav Bradáč, člen Rady Karlovarského kraje 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 
Bankovní spojení: Ceskoslovenská obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu: 
Bankovní spojení: Ceská s ořitelna a.s. 

Číslo účtu: 
Bankovní spojení: PPF an a a s 

Číslo účtu: 
Datová schránka: 
Administrující odbor: odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
(dálejen ,,výpůjčitel“) na stranějedné

8 

KV Arena, s.r.o. 
Sídlo: Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary 
Identifikační číslo: 279 68 561 
DIČ; CZ27968561 
Právní forma: společnost S ručením omezeným 
Zastoupená: lng. Roman Rokůsek,jednate1 
Registrace ve veřejném rejstříku: U Krajského soudu v Plzni oddíl C, vloŽka19200 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 

Plátce DPH: ano 
(dálejen ,,půjčitel“) na straně druhé 
(společnějako „smluvní strany“) 

uzavírají podle ustanovení § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění 
pozdějších předpisů (dálejen „občanský Zákoník“) tuto smlouvu o výpůjčce a poskytování služeb 
(dálejen ,,sm1ouva“). 

Článek I. 
Uvodní ustanovení 

1. KV Arena, S.r.o.,je na základě nájemní smlouvy ze dne 28. 8. 2008 uzavřené se statutárním 
městem Karlovy Vary coby pronajímatelem (dále jen „nájemní smlouvaˇ') oprávněným
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uživatelem Výstavního, sportovně kulturního a kongresového centra V Karlových 
Varech 

(dále jen „Arena“), kdy součástí tohoto centra je mimo jiné Multifunkční hala (SO 01), 
budova č. p. 1812, která je součásti pozemku parc. č. 138/8 V k.ú. Tuhnice, obec Karlovy 

Vary (dálejen „hlavní hala“) a tréninková hala. 

Na základě nájemní smlouvy je půjčitel oprávněn přenechat hlavní halu a tréninkovou halu 
k využití. 

Vypůjčìtel má zájem užívat nebytové prostory v hlavní hale a tréninkové hale. 

Výpůjčitel prohlašuje, že není dlužníkem půjčitele ani stranou soudního či 
mìmosoudního 

sporu S půjčitelem. 

I 
Čıánekıı. 

Učel a předmět Smlouvy 

Účelem smlouvy je Zajistit prostory a služby Související S konáním turnaje v ledním 
hokeji, 

Zahajovacího a závěrečného ceremoniálu v rámci Her IX. zimní olympiády dětí a 
mládeže 

CR 2020 (dále jen „Hry“ nebo ,,akce“). 

Předmětem Smlouvyje 
a) Závazek půjčitele poskytnout vypůjčiteli prostory specifikované v čl. lll. odst. 

l smlouvy 

a služby specifikované v čl. III. Odst. 2 smlouvy spojené s přípravou a organizaci akce 

v termínu, rozsahu, na místě a za podmínek a požadavků uvedených ve smlouvě; 

b) závazek vypůjčitele zaplatit půjčiteli za poskytnuté služby cenu uvedenou v čl. V. 

smlouvy. 

ČMMKHL 
Specifikace předmětu smlouvy 

Půjčitel v návaznosti na čl. ll. smlouvy poskytne vypůjčiteli bezúplatně následující 
nebytové 

prostory: 
a) hlavní haly, jejichž umístění je vyznačeno v příloze č. 1, která je Součástí smlouvy, 

Zaškrtávacím symbolem; 
b) tréninkové haly; 
(vše dále jen „předmět výpůjčky“). 

Půjčitel vnávaznosti na čl. II. smlouvy poskytne vypůjčiteli vsouvislosti spředmětem 

výpůjčky následující Služby: 
0 požární dohled, 
0 zdravotní službu, 
0 bezpečnostní Službu, 
0 úklid v průběhu akce a pojejím skončení, 
0 IT podporu, A 

0 LED kostku nad ledovou plochou včetně obsluhy v době Zahajovacího a závěrečného 
ceremoniálu,
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0 využití LED reklamního prstence v hlavní hale včetně obsluhy pro marketingové účely, 
0 zakrytí ledové plochy a demontáž plexiskel před zahájením přípravných prací 

souvisejících se Zahajovacím a závěrečným ceremoniálem, zakrytí reklamních ploch 
a polepů po dobu konání Her, opětovné odkrytí ledové plochy a montáž plexiskel před 
zahájením turnaje v ledním hokeji, 
úpravu ledové plochy v průběhu turnaje v ledním hokeji, 
poskytnutí parkovacích míst před a pod Arenou. 

(dále jen ,,služby“). 

Čıánek IV. 
Doba výpůjčky a poskytování služeb 

1. Výpůjčka se uzavírá na dobu určitou, a to od 17. 1. do 24. 1. 2020. 

2. Podnájemce je oprávněn užívat předmět výpůjčky včetně služeb takto: 
0 hlavní hala - 17. l. 2020 (od 22:00 hodin) do 24. 1. 2020 (do 24:00 hodin), 
0 tréninková hala - 23. 1. 2020 (od 7:00 do 12:00 hodin). 

Článek V. 
Cena služeb, platební podmínky 

1. Cena služeb (dálejen ,,cena“) je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

cena celkem bez DPH: 188.100 Kč (slovy: jedno sto osmdesát osm tisíc sto korun 
českých); 
DPH: 39.501 Kč (slovy: třicet devět tisíc pět setjedna korun českých); 
cena celkem s DPH 227.601 Kč (slovy: dvě stě dvacet sedm tisíc šest set jedna 
korun českých). 

2. Cena je sjednána jako nejvyšší a nepřekročitelná částka se Započtením veškerých 
nákladů a rizik, zisku a finančních vlivů nezbytných pro řádné a úplné provedení služeb dle 
smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy. 

3 Cena specìfikovaná v odst. 1 tohoto článku bude půjčiteli vypůjčitelem zaplacena podle dále 
sjednaných podmínek.

4 Vypůjčitel po nabytí účinnosti smlouvy zaplatí formou zálohy celkovou cenu (dále také 
,,záloha“) uvedenou V odst. l tohoto článku a to bezhotovostním převodem na bankovní účet 
půjčitele uvedený V záhlaví smlouvy (nebo na účet prokazatelně sdělený druhé straně po 
podpisu smlouvy), za předpokladu, že Vypůjčitel nemá vůči půjčiteli žádné pohledávky.

5 Cena specifikovaná v odst. l tohoto článku bude půjčiteli uhrazena na základě faktury 
vystavené půjčitelem. 

6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPHˇ“) a dle zákona č. 563/1991 

"T 

I 

\ 

K 

l

v

4 

A-“fi

ł

l

1 

ı

2

i



Sb., oúčetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře budou uvedeny jednotlivé 
položky, za něžje fakturováno. 

Bude-li mít faktura formální a věcné nedostatky nebo nebude obsahovat předepsané 

náležitosti, je vypůjčitel oprávněn vrátit ji do data splatnosti stím, že půjčitel je povinen 

vystavit novou (opravenou) fakturu. Důvod vrácení faktury musí být vypůjčitelem 

jednoznačně písemně vymezen. 

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

Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet 
od začátku ode dne doručení doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury 

s příslušnými náležitostmi splňujícími podmínky této smlouvy podnájemci. 

Faktura se pro účely této smlouvy považuje za uhrazenou- okamžikem připsání příslušné 
částky na účet půjčitele uvedený v záhlaví smlouvy (nebo na účet prokazatelně sdělený 
druhé straně po podpisu smlouvy). 

Splatnost faktury je 15 dnů od jejího doručení vypůjčiteli. 

Půjčitel je povinen nejpozději do jednoho měsíce po ukončení Her vystavit vypůjčiteli 
konečnou fakturu se zohledněním zálohy poskytnuté dle odst. 4 tohoto článku. 

Smluvní strany se dohodly, že půjčitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, je povinen 

bez zbytečného prodlení písemně informovat vypůjčitele o tom, že se stal nespolehlivým 

plátcem ve smyslu ustanovení § lO6a zákona o DPH. Smluvní strany si dále společně 

ujednaly, že pokud vypůjčitel V průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě 
informace od půjčitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se půjčitel stal nespolehlivým 

plátcem ve smyslu § lO6a zákona O DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že vypůjčitel 
uhradí za půjčitele daň z přidané hodnoty Z takového zdanitelného plnění dobrovolně 

správci daně dle § l09a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně příkazcem správci 
daně pak bude dle této smlouvy smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit 
sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této Souvislosti poskytnou veškerou 

nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. 
Půjčitel současně souhlasí S tím, žeje povinen vypůjčiteli nahradit veškerou škodu vzniklou 

V důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že 

vypůjčitel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu 

§ 96 odst. l zákona o DPH. 

Článek VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli předmět výpůjčky nejpozději dne l7. l. 2020 ve 22:00 
hodin ve stavu způsobilém ke smluvenému užívání a zároveň vše, co je ke smluvenému 
způsobu užívání předmětu výpůjčky potřebné.
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Půjčitel je povinen zajistit plnění dle smlouvy dostatečnými materiálními atechnickými 
prostředky a počtem odpovědných a způsobilých osob. 

Půjčitel je povinen zajistit řádný a nerušený výkon práv vypůjčitele dle smlouvy, a to po 
celou dobu trvání výpůjčky dle smlouvy. 

Půjčitelje povinen na svůj náklad provádět veškeré opravy a údržbu předmětu výpůjčky, a to 
po celoLı dobu výpůjčky. 

Půjčitel není odpovědný vypůjčiteli za dočasné přerušení dodávky elektrické energie, plynu, 
vody či poruchy kanalizace apod. vzniklé mimojeho zavinění. 

Vypůjčitel je povinen předmět podnájmu užívat výlučně v souladu se smlouvou, zákonem 
a dalšími právními předpisy a dobrými mravy, dále se jej zavazuje užívat šetrně tak, aby 
užíváním nebyl narušen jeho stavebně technický stav a nedocházelo k nadměrnému 
opotřebení. Vypůjčitel je povinen při užívání předmětu výpůjčky dbát všech platných 
bezpečnostních, protipožárních, hygienických, technických a dalších norem, nařízení České 
obchodní inspekce apod. Vypůjčitel se dále zavazuje, že v předmětu výpůjčky nebude 
skladovat nebezpečné hořlaviny a chemikálie, a že zde nebude instalovat stroje a zařízení 
způsobující nadměrný hluk, otřesy a zápach. 

Vypůjčitel je povinen dodržovat obecné požadavky vyplývající ze Zákona č.l33/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a všechny povinnosti stanovené Požární 
poplachovou směrnicí KV Areny a Provozním řádem KV Areny. Vypůjčitel je současně 
povinen učinit veškerá objektivně požadovatelná opatření, aby výše uvedené vnitřní předpisy 
dodržovalì i zaměstnanci vypůjčitele a třetí osoby vstupující do předmětu výpůjčky, a pokud 
tak nečiní, aby neprodleně provedl nápravu, popř. o porušování kteréhokoliv ustanovení výše 
uvedených předpisů informoval zodpovědného pracovníka půjčitele. Vypůjčitel Současně 
prohlašuje, že všechny výše uvedené vnitřní předpisy si pečlivě prostudoval na webových 
stránkách půjčítele před podpisem této smlouvy. 

Půjčitel bere na vědomí, že v rámci plnění předmětu smlouvy bude Vypůjčitel zahajovací a 
závěrečný ceremoniál realizovat prostřednictvím Müller Production, s.r.o. (kontaktní osoba 
ıvıflnfln ivıúııøv, xøı.z ø-nnøıızø nnnaj v ıøánfnn 
hokeji prostřednictvím Ceského svazu ledního hokeje z.s. (kontaktní osoba Josef Krutina tel: 

Vypůjčitel je povinen zajistit sám nebo prostřednictvím Müller Production, s.r.o., Zejména: 
0 pořadatelskou službu, 
0 catering, 
0 zajištění technických podmínek akce, zejména zajištění pomocného personálu 

(označeného viditelnou identifikační páskou) pro stěhování, montáž a demontáž 
techniky, dodávky ozvučení, světelné produkce, videotechniky a velkých obrazovek, 
pódia, zábran a zátarasů v prostoru konání akce, bezpečnostních koridorů v hlavní hale, 
zavěšování technického vybavení (rigging). hudební a světelné režie, vše podle 
technického rideru a požadavků pořadatelů akce,



0 propagaci akce, zejména výrobu speciální grafiky akce a veškerou přípravu tiskových 
aaudiovizuálních výstupů pro inzerci a propagaci, reklamu na internetu, v tisku, 

v rozhlase a na billboardech ajiných reklamních plochách, tiskový servis, práce s médii, 
výlepy plakátů, zajištění technických podmínek akce, především zajištění pomocného 
personálu pro stěhování, montáž a demontáž techniky, dodávku ozvučení, světelné 

produkce, videotechniky a velkých obrazovek, dodávku pódia, dodávku zábran 
azátarasů v prostoru konání akce, bezpečnostní koridory V hlavní hale, zavěšování 
technického vybavení (rigging), hudební a světelné režie, vše podle technického rideru 
a požadavků pořadatelů akce, 

0 řádné povolení a úhradu autorských poplatků. 
v v 

Vypůjčitel je oprávněn v souladu s obecně platnými právními předpisy umístit na vnejsí 
straně příslušné části pláště budovy hlavní haly, či uvnitř hlavní haly své firemní označení či 
jakékolivjiné informační zařízení, pouze po předchozím písemném souhlasu půjčitele, které 
bude obsahovat podobu tohoto označení, místo a způsob jeho umístění a dále jeho velikost. 

Vypůjčitel je povinen zajistit, aby ze strany jeho zaměstnanců, spolupracujících osob 
i účastníků Her byl předmět výpůjčky udržován jako nekuřácký prostor. 

Vypůjčitel se zavazuje uvádět na propagačních listinách a vstupenkách vztahujících se 

k předmětu podnájmujako místo konání akce ,,KV Arena“. 

Ke dni ukončení výpůjčkyje Vypůjčitel povinen předmět výpůjčky vyklidit a předatjej osobě 
určené půjčitelem ve stavu, ve kterém předmět výpůjčky od půjčitele převzal, a to nejpozději 
do 24:00 hodin dne 24. l. 2020. 

Článek VII. 
Sankce 

V případě, že jakákoliv smluvní strana poruší povinnost nebo závazek vyplývající ze 

smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení pokuty ve výši 0,5 % 
Z ceny celkem bez DPH za každý jednotlivý případ. 

Ocitne-li se Vypůjčitel v prodlení s úhradou ceny, je Vypůjčitel povinen uhradit půjčiteli úrok 
z prodlení ve výši 0,5 % Z ceny celkem bez DPH za každý započatý měsíc. 
V případě porušení povinností stanovených v čl. Vl. odst. 12 smlouvyje Vypůjčitel povinen 
půjčiteli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, která je splatná do 5 dnů poté, co 
Vypůjčitel bude půjčitelem písemně vyzván kjejímu zaplacení. 

V případě porušení povinnosti stanovené v čl. VI. odst. 13 je Vypůjčitel povinen zaplatit 
půjčiteli smluvní pokutu ve výši l0.000 Kč za každou ijen započatou hodinu prodlení 
svyklizením a předáním předmětu výpůjčky, která je splatná následující den poté, co 
Vypůjčitel bude půjčitelem vyzván kjejímu zaplacení.
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V případě, že půjčitel nepředá předmět výpůjčky vypůjčiteli v termínu stanoveném v čl. Vl. 
odst. 1 smlouvyje povinen zaplatit vypůjčiteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou 
ijen započatou hodinu. `“ 

Na smluvní pokutu dle odst. 1 až 5 tohoto článku nemá jakákoliv smluvní strana nárok 
v případě, že k porušení povinností, závazků nebo termínů vyplývajících ze smlouvy došlo 
v návaznosti na neposkytnutí nezbytné součinnosti druhé Smluvní straně v souladu 
s předmětem plnění smlouvy. 

Veškeré platby dle tohoto článku jsou smluvní strany povinny uhradit bezhotovostním 
převodem na bankovní účet druhé smluvní strany uvedený V Záhlaví smlouvy (nebo na účet 
prokazatelně Sdělený druhé straně po podpisu smlouvy), a to do 60 dnů ode dne odeslání 
písemné výzvy kjejich úhradě, pokud ve smlouvě není stanoveno jinak. 

Smluvní pokuta a úrok Z prodlení se považují za uhrazené okamžikem připsání příslušné 
částky na účet druhé oprávněné Strany. 

Ujednáním výše uvedených smluvních pokut a úroku zprodlení není dotčeno právo na 
úhradu škody v plném rozsahu, která by kterékoliv straně vznikla porušením povinností 
druhé strany uvedených ve smlouvě. 

Článek VIII. 
Odpovědnost za újmu 

Vypůjčitel odpovídá půjčiteli za všechny škody, které vzniknou na předmětu výpůjčkyjeho 
provozní činností nebo mají původ ve věcech vypůjčitelem vnesených nebo byly způsobeny 
vypůjčitelem,jeho zaměstnanci či třetími osobami maj ícími obchodní nebo obdobný vztah k 
vypůjčiteli,jako např. účastníky Her, dodavateli, řemeslníky apod. V případě Ztráty některé 
části vybavení předmětu výpůjčky v době trvání výpůjčky je vypůjčitel povinen uhradit 
hodnotu ztracené či Odcizené věci. Tím není dotčena jakákoliv jiná odpovědnost vypůjčitele 
za škodu, vyplývající Z obecně závazných právních předpisů. 

Pokud činností půjčitele dojde ke způsobení újmy vypůjčiteli nebo třetím osobám Z důvodu 
opomenutí, nedbalosti nebo plněním v rozporu se zákonem,jinými normami nebo smlouvou, 
je půjčitel povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu odstranit, a není-li to možné, tak 
finančně uhradit. Veškeré náklady stím spojené nese půjčitel. Půjčitel odpovídá i za újmu 
způsobenou činností těch, kteří pro něj dodávky, Služby nebo práce provádějí. Tím není 
dotčena jakákoliv jiná odpovědnost půjčitele za újmu či škodu, vyplývající Z obecně 
závazných právních předpisů. 

Článek IX. 
Zánik smlouvy 

Smlouvu není žádná ze smluvních stran oprávněna jednostranně ukončit žádným zjiných 
způsobů ukončení ani zjiných důvodů než zákonných a těch, kteréjsou uvedeny ve smlouvě. 

Smlouva může být ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran, součástí které bude



i dohoda O vypořádání vzájemných pohledávek a dluhů vyplývajících ze smlouvy. 

Vypůjčitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že: ˇ 

a) je objektivně zřejmé, že půjčitel porušil takovou povinnost vyplývající ze smlouvy, která 
může vést k neuskutečnění nebo narušení akce případnějejí části; 

b) S vysokou mírou předvídatelnosti lze dospět k závěru, že jednáním půjčitele může dojít 
k neuskutečnění nebo narušení pořádané akce, případnějejí části; 

c) půjčitel opakovaně (tj. nejméně dvakrát) poruší Ostatní povinnosti vyplývající ze 
smlouvy a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté vypůjčitelem. 

Půjčitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podnájemce poruší ustanovení čl. XI. 
odst. 6 smlouvy. 

Kterákoliv smluvní Stranaje oprávněna od smlouvy odstoupit v případě nekonání Her nebo 
turnaje v ledním hokeji Z důvodu okolností tzv. vyšší moci, a to za předpokladu, že tyto 
okolnosti smluvní straně objektivně znemožňují poskytovat plnění dle smlouvy a že O 
výskytu těchto okolností bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, písemně informuje 
druhou smluvní stranu. Za vyšší moc se pro účely smlouvy rozumí okolnosti, která nastala 
nezávisle na vůli Smluvní strany, pokud jí brání ve splnění povinností, přičemž nelze 
spravedlivě požadovat, aby tato smluvní strana tuto překážku nebo její následky překonala 
nebo odvrátila, a to ani s vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat. Ani jedna ze 
smluvních stran vtakovém případě není oprávněna po druhé smluvní Straně požadovat 
náhradu majetkové újmy či úhradu smluvních pokut nebo úroků Z prodlení. Půjčitel se 
v takovém případě zavazuje podnájemci vrátit veškeré finanční prostředky, které mu byly 
poskytnuté vypůjčitelem dle čl. V. smlouvy svýjimkou finančních prostředků, které již 
půjčitel účelně a prokazatelně vynaložil k plnění povinností a závazků dle smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní 
straně na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy nebo způsobem dle čl. X. odst. 4 smlouvy. 
Smlouva zanikne dnem, kdy bude odstoupení od smlouvy doručeno té smluvní straně, které 
je adresováno. 

Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na Smluvní pokutu ani nároku na náhradu újmy 
či škody nebo odškodnění vzniklé porušením Smlouvy, ani smluvních ustanovení, která podle 
vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po dobu skončení smlouvy. 

Při předčasném ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné dluhy 
a pohledávky, které vyplývají ze smlouvy. 

Clánek X. 
Komunikace smluvních stran 

Smluvní strany se dohodly, žejakákoliv komunikace související s plněním dle smlouvy bude 
probíhat mezi Zástupci smluvních stran výhradně písemnou formou, a to vždy minimálně 
formou e-mailové korespondence bez nutnosti zaručeného elektronického podpisu. Smluvní 
strany jsou povinny na e-mail reagovat písemnou odpovědí, že e-mail obdržely a sjeho

l



obsahem se seznámily, a to neprodleně, nejpozději do druhého pracovního dne ode dnejeho 
odeslání. 

Pro právníjednání směřující ke vzniku, změně nebo zániku smlouvy nebo pro uplatňování 
sankcí, upozorňování na porušení povinností dle smlouvy, oznámení změny kontaktní osoby 
či kontaktních údajů dle odst. 3 tohoto článku a oznámení o změně sídla či místa podnikání 
a adresy pro doručování dle odst. 6 tohoto článku není e-mailová korespondence dostačující. 

Kontaktní osobou za vypůjčitele ve věcech lnění předmětu smlouvy a k udělování příkazů 
a pokynůje lng. Pavel Kubeček, 
Kontaktní osobou za půjčitele ve věcech plnění předmětu smlouvy je Michal Kulhánek, tel: 
' e-mail: Stranyjsou oprávněny změnit kontaktní 
osoby ve věcech plnenı pre me u sm ouvy. Taková změna je vůči druhé smluvní straně 
účinná okamžikem oznámení. 

Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že 
oznámení či jiná korespondence bylo řádně doručené: 
a) při doručování datovou schránkou: 

- dnem, kdy se do datové schránky smluvní strana přihlásí; 
- nepřihlásí-li se smluvní strana do datové schránky ve lhůtě l0 dnů ode dne, kdy byl 

dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený 
posledním dnem této lhůty. Současně je den dodání do datové schránky adresáta 
smluvními stranami považován za okamžik doručení do dispoziční sféry adresáta; 

b) při doručování osobně: 
- dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; 
- dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání 

listovních zásilek; 
- dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání 

listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; 
- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku Z jakýchkoli důvodů 

nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, 
pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle odst. 5 tohoto článku; 

c) při doručování poštou: 
- dnem předání listovní zásilky příjemci; 
- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku Z jakýchkoli důvodů 

nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, 
pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle odst. 5 tohoto článku. 

Smluvní strany se dohodly, že adresy pro doručováníjednou smluvní stranou druhé smluvní 
stranějsou uvedeny v záhlaví smlouvy. 

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



Článek XI. 
Společná a Závěrečná ustanovení 

Smluvní stranyjsou seznámeny se skutečností, že vypůjčitel,jako orgán územní samosprávy, 
je povinen poskytovat informace vztahující se kjeho působnosti dle zákona č. l06/1999 Sb., 
O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny smlouvou, se řídí 
ustanoveními občanského zákoníku. 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 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. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy a případných dodatků ke smlouvě 
vregistru smluv provede vypůjčitel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní 
ro ıstran d Ova chranka P f ë= at 

' 

S
' 

Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž půjčitel obdrží 
jeden stejnopis a vypůjěitel obdrží tři Stejnopisy. 

Vypůjčitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu půjčitele na třetí osobu úplně ani 
částečně práva nebo povinnosti, které pro něj vyplývají ze smlouvy, pokud Z některého 
ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti vypůjčitelem má 
půjčitel právo odstoupit od smlouvy. 

Smluvní Strany souhlasí stím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní 
strany mohou smlouvu zveřejnit vrozsahu a za podmínek, které vyplývají Zobecně 
závazných právních předpisů. 

Veškeré změny a doplňky smlouvy budou uskutečňovány formou písemných chronologicky 
číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

V případě, že se některá ustanovení smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými, zůstává 
platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy zachována. Smluvní strany jsou povinny 
nahradit tato neplatná nebo neúčinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími 
S přihlédnutím k vůli smluvních stran dle předmětu smlouvy. 

Smluvní strany prohlašují. že osoby podepisující smlouvu jsou ktomuto úkonu způsobilé 
a oprávněné. 

Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou 
řešit dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy 
Ceské republiky. A 

Smluvní strany prohlašují, že vyhotovení předmětu smlouvy není plněním nemožným, že si



smlouvu včetnějejí přílohy předjejíın podpisem přečetly, zvážily všechny mozne dusledky .., sjejım obsahem souhlasí, a že smlouva byla sepsána na základě jejich prave vazne 
a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodnych podmínek coz stvrzujı 
podpisy svých oprávněných zástupců. 

13. Doložka platnosti smlouvy dle § 23 Zákona Č. 129/2000 Sb., O krajích (krajske Zrızenı) ve 
znění pozdějších předpisů: Smlouva byla schválena usnesením Rady Karlovarskeho kraje 
Č. RK 1529/12/19ze dne 16. 12. 2019. 

14. Nedílnou součástí smlouvyjsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 - Schéma hlavní haly 
Příloha č. 2 - Rozpis ceny služeb 
Příloha Č. 3 - Specifikace požadavků Müller Production, s.r.o. 
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Smlouva ZODM 2020 Příloha č. 1 - Schéma hlavní haly 
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Studio (5.NP) - D 

Salon/i-Zone/media centre (5.NP) - E 

sky-box (4.NP) - Nr. 1-26 

Salon (4.NP) - A, C 

VIP~tribuna (4.NP) - B, B' 

VIP-front table (4.NP) - Nr. 1-16 

klubová trlbuna I (3.NP) 

Sektor-tribuna I (3.NP) 

handicap-tribuna (3.NP) 

pódium, plátno (2.NP) 

hrací plocha (2.NP)
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Rozpis ceny služeb Příloha Č 2 
Cenová nabídka Poskytnutá sleva Výsledná cena 

na|em halyod l7l-2412020 
zøøzvzxni 

I 
xnnizxxnnøfløøfl 

I 
„nan 

| 
[zl cenikove ceny_pro veřejný Sektor 

ZÄKı_ADNi SLUŽBY CENA ZA SLUŽBU 
odnájem hal)/_-plocha, technické zázemí 162 500,00 Kč 162 500,00 Kč 0,00 Kč 

s otřeba eI.energie 20 000,00 KČ 20 000,00 Kč 0,00 Kč 
S otřeba voda I teplo 10 000,00 Kč “ 10 000,00 Kč 0,00 Kč 
tech. úprava - zakrytí ledu, 2x přestavba 62 000.00 Kč 31 000,00 Kč 31 000,00 Kč 

ří rava palubovky I/ pouze částečné 0,00 Kč 0,00 Kč 
bi lení ledu 0,00 Kč 

ři rava filmového plátna 0,00 Kč 
úklid - v průběhu akce a po akci /plocha, šatny, vstup Sever, hlediště, ochozy, atd./ 25 500,00 Kč 25 500,00 Kč 
hasičský dozor a Zdravotní Zajištění 24 500,00 Kč 24 500,00 KČ 

celkem: 304 500,00 Kč 223 500,00 Kč 81 000,00 Kč 

OSTATNÍ VOLITELNÉ SLUŽBY 
sundáni sítí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 
zakrytí reklam na mantinelech 0,00 KČ 0,00 Kč 
sundáni manlinelù 0,00 Kč 0,00 Kč 
instalace skel 0,00 KČ 0,00 Kč 

ři rava židlí /I Éprava 1000ks 0,00 Kč 0,00 Kč 
ří rava teleskop malý / příprava teleskop velký/ umožnění přístupu divákù a učinkujicích na plochu I/ cen 0,00 Kč 0,00 KČ 

údržba, elektrikář, technik - asistence po celou dobu akce - paušál 0,00 Kč 0,00 Kč 
ronáiem VIP restaurace ve 4.NP 0,00 Kč 0,00 Kč 
ronáiem parkovacích mist pro pořadatele 0,00 Kč 0,00 Kč 
rodei vstupenek v den konání akce na Dokladnách - odměna pokladním 150 Kčlhod. 0,00 Kč 0,00 Kč 
rodej vstupenek skyboxy + prodei na pokladnách 0.00 Kč 0.00 Kč 

tisk vstupenek pro pořadatele 0,00 Kč 0,00 Kč 
šatna pro divákLplocha - vstup Sever, Zxhosteska 0,00 Kč 0.00 Kč 
Pronájem šaten 9ks 0,00 Kč 0,00 Kč 

celkem: 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 

EXTRA SLUŽBY 
ticketingıpředprodeı vstupenek 0,00 Kč 0.00 Kč 
Zaištëní produkce 0,00 Kč 0,00 Kč 
Zaištèni IT podpory 15 000,00 Kč 15 000.00 Kč 
Zaištèni ostatních služeb technického oddělení 0,00 Kč 0,00 Kč 
zaˇišténí lokální reklamy, LED obrazovka, pás reklam na objektu KV Areny 26 200,00 KČ 26 200,00 Kč 
catering 0,00 Kč 0,00 Kč 
bezpečnostní a pořadatelská Služba 52 900,00 Kč 52 900,00 Kč 
režie ~ kostka, multimediální pás 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 

celkem 107 100,00 Kč 107 100,00 Kč 
Celková cena /I ZÁKLADNÍ SL + OSTATNÍ VOLITELNÉ SI, + EXTRA SL.( bez DPH): 
celková zena //ZÁKLADNÍ SL. + OSTATNÍ VOLITELNÉ Sı. + EXTRA SL,(s DPH): 

413 600,00 Kč 
490 706,00 Kč 

225 500,00 Kč 188 100,00 Kč 
227 601,00 Kč
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Příloha č. 3 

Specifikace požadavků Müller Production, S.r.o. (dále jen „MP“) 

Zahajovací ceremoniál 19. 1. 2020 ~. 

15:00 - 17:30 hodin (provoz 13.00 - cca 19:00 hodin) 
předání prostor KV Areny MP k instalaci techniky nejpozději 18. 1. 2019 do 18:00 
hodin 
přidání sektorů 118 a 102 do prodeje 
odstranění reklamních bannerů nad ledovou plochou včetně nápisu HDT na LED 
obrazovce umístěné na stěně za sektorem 115 
odstranění nebo zakrytí reklam za střídačkami a trestnou lavici 
souhlas S instalací a deinstalací navigačního systému v prostorách KV Areny včetně 
označení VIP 
využití pracovníků Safeguard (ochranka KV Areny) maximálně 40 osob 
po ceremoniálu MP zajistí deinstalací techniky do 19. 1. 2019 do 24:00 hodin 
využití LED kostky a prstence včetně režie - technická asistence 
využití stávajícího světelného parku a ozvučení včetně režie v prostorách KV Areny 
musí být plně funkční + asistence k propojeni 
využití konstrukcí u stropu haly pro zavěšení techniky (osvětlení a led obrazovky) 
a zvuku 
technický dozor pro potřeby řešení nenadálých situací 
souhlas S umístěním programu aktivit ČOV a kraje v prostorách KV Areny (ochozy 
chodby) 
souhlas s ponecháním TRUSSů A MOTORů nad podiem po Zahajovacím ceremoniálu 
pro Závěrečný ceremoniál (nad podiem po dobu hokejového turnaje) 
zakrytí ledové plochy mimo Sektor 1/3 od loga Kappa (bývalá modrá čára) - prostor 
pro krasobruslařskou exhibici 
poskytnutí Zázemí a šaten pro účinkující (maximální počet) 
poskytnutí zázemí (prostor za sektorem 113) pro řazení sportovců (300 osob) 
asistence požárního dohledu 
asistence zdravotní Služby 
úklid prostor před a po akci 
Ostatní dle již zaslaných podkladů 

Závěrečný ceremoniál 23. 1. 2020 
17:00 - 20:30 hodin (provoz 15:00 - 21:00 hodin) 
předání prostor KV Areny k instalaci techniky nejpozději dne 22. 1. 2020 ve 20:00 
hodin 
zakrytí celé ledové plochy 
přidání sektorů 118 a 102 do prodeje 
odstranění reklamních bannerů nad ledovou plochou včetně nápìsu HDT na LED 
obrazovce umístěné na stěně za sektorem 115 
odstranění nebo zakrytí reklam za střídačkami a trestnou lavici 
souhlas s instalací a deinstalací navigačního systému V prostorách KV Areny včetně 
označení VIP ^ 

využití pracovníků Safeguard (ochranka KV Areny) maximálně 40 osob 
využití LED kostky a prstence včetně režie - technická asistence 
využití stávajícího světelného parku a ozvučení včetně režie v prostorách KV Areny 
musí být plně funkční + asistence k propojení
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využití konstrukcí u stropu haly pro zavěšení techniky (osvětlení a led obrazovky) 
a Zvuku 
technický dozor pro potřeby řešení nenadálých situací 
Souhlas S umístěním programu aktivit ČOV a kraje V prostorách KV Areny 
poskytnutí Zázemí a šaten pro účinkující (maximální počet) " 

poskytnutí Zázemí (prostor Za sektorem 113) pro řazení sportovců (100 osob) 
asistence požámího dohledu 
asistence Zdravotní služby 
úklid prostor před a po akci 
odstranění Zabílení ledu a reklam po akci 
Ostatní dle již zaslaných podkladů


