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Příloha č. 3 - Externí objednávka

Objednávka ubytování v objektech SKM UP
Doplňková činnost - ubytování jiných osob
Objednávka ze dne ………………………
Objednatel (objednatel) – fakturační

Dodavatel: Univerzita Palackého v Olomouci

adresa:

Správa kolejí a menz
Šmeralova 12
771 11 Olomouc
IČ: 61989592

IČ:

DIČ: CZ61989592

DIČ:

Č. účtu: 19-1096200297/0100

Email:
Objednávám ubytování osob uvedených v příloze a to s následujícími podmínkami:
Termín ubytování: od ………………… do …………………

tj. …. nocí

Počet osob (jmenný seznam v příloze): ….
Cena za osobu a noc: .….….… Kč vč. DPH
Dohodnutá výsledná celková cena (kalkulace dle schváleného ceníku): .….….….… Kč vč. DPH
DPH bude účtována dle účinných právních předpisů.
Platba proběhne:

v hotovosti

fakturou

Specifikace ubytování a případné další požadavky:

Ostatní ujednáni:
1. Osoby jednající za objednatele a dodavatele prohlašují, že mají oprávnění k právnímu jednáni za smluvní
stranu v rámci tohoto závazkového vztahu.
2. V případě platby fakturou bude faktura vystavena po ukončení ubytování a následně zaslána objednateli.
Splatnost faktury je 14 dní ode dne vystavení.
3. Parametry dohody dle této objednávky není možno měnit jinak než shodnou formou, jakou byla učiněna
nabídka a akceptace, tedy písemně.
4. Je vyloučeno potvrzení této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem, výhradou či odchylkou, přestože to
podstatně nemění podmínky objednávky (nabídky).
5. Výše uvedená cena je konečná, obsahuje všechny náklady dodavatele s výjimkou poplatku z pobytu městu
Olomouci na základě obecně závazné vyhlášky, který bude účtován nad její rámec v případech, kdy to je
relevantní.
6. V případě stornování objednávky později než 4 pracovní dny před prvním dnem ubytování a v případě
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neuskutečnění ubytování bude účtován stornopoplatek ve výši 100 % neuskutečněného ubytování.
7. V případě, že objednatel nepřiložil k objednávce seznam ubytovaných osob, v jejichž prospěch se ubytování
objednává, učiní tak nejpozději 1 týden před prvním dnem ubytování. Osobám uvedeným v seznamu vzniká
dnem doručení seznamu dodavateli právo na ubytování u dodavatele. Ubytovaný osobně hradí cenu
ubytování jen tehdy, je-li výše vybrána varianta platby v hotovosti.
8. Ubytované osoby mají právo čerpat ubytovací služby a služby s tím související (např. WiFi připojení
k internetu). V případě poškození majetku UP ubytovanými osobami je dodavatel oprávněn vymáhat náhradu
škody v souladu s normou Stanovení paušálních náhrad škody způsobené na majetku Univerzity Palackého
v Olomouci v aktuálním znění přímo po objednateli.
9. Objednatel se zavazuje ubytované osoby seznámit s povinnostmi ubytovaného dle Domovního řádu VŠ koleje
a dalších předpisů UP.
10. Dodavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy mimo jiné v případě, kdy objednatel neuhradí celou cenu
ubytování do termínu její splatnosti.
11. V případě, kdy nebudou vyklizeny některé z pokojů k okamžiku check-outu, se zavazuje objednatel zaplatit za
každý pokoj a započatou hodinu smluvní pokutu ve výši 100,-Kč.
12. Objednatel bere na vědomí, že dodavatel má povinnost smlouvy s hodnotou předmětu plnění nad 50.000,-Kč
bez DPH, tedy i nabídky a jejich akceptace (potvrzené objednávky), zveřejnit v registru smluv postupem podle
zákona o registru smluv, není-li naplněna jiná výjimka dle zmíněného zákona (objednatel je fyzická osoba
mimo rámec podnikatelské činnosti apod.). O uveřejnění smlouvy se může v takovém případě objednatel
přesvědčit na adrese https://smlouvy.gov.cz, a pokud poskytne svůj e-mail, bude o něm informován tam.
Teprve po uveřejnění potvrzené objednávky v registru smluv nabývá tato účinnosti a je možno podle ní plnit.
13. Objednatel prohlašuje, že v této objednávce, ani jejich přílohách, nejsou údaje podléhající obchodnímu
tajemství, ani důvěrné údaje či sdělení, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práva
povinností objednatele, jeho zástupců nebo jeho zaměstnanců. Osobní údaje znečitelní dodavatel před
uveřejněním automaticky. V případě, že by přesto zveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do
práv a povinností objednatele, jeho zástupců či zaměstnanců, odpovídá objednatel sám za újmu způsobenou
jemu samému a jeho vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.
14. Objednatel odpovídá za opatření souhlasu ubytovaných osob se zpracováním jejich osobních údajů
v souvislosti se závazkem vzniklým na základě této objednávky.
Nástup k ubytování (Check-in):
Ukončení ubytování (Check-out):
Technická přestávka recepce:

od 14:00
do 10:00
5:00 – 6:00, 17:00–18:00 a 23:00–24:00

V .….….….… dne .….….….…:

…………………………………………..
jméno, funkce, podpis, telefon
oprávněná osoba objednatele

Potvrzujeme přijetí objednávky a souhlasíme s výše uvedenými podmínkami.
Datum potvrzení: .….…. ….….

…………………………………………..
jméno, podpis, telefon
potvrzuje za SKM UP
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