
Smlouva o zajištění akce 
 
 

Smluvní strany: 
 
BIG-HAM s.r.o.  
se sídlem Praha 1, U Plovárny 1 
IČ: 636 74 548 
DIČ: CZ63674548 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36884 
zastoupená:  
bankovní spojení: 123 247 142/0300 
(dále jen „Poskytovatel“) 
 
a 
 
Firma 
se sídlem  
zastoupená  
IČ:  
DIČ:  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
bankovní spojení:  
(dále jen „Objednatel“) 
 

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto Smlouvu o zajištění akce: 
 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
 
 
1. Poskytovatel je obchodní společností, provozující restauraci a nebytový prostor Občanská 

plovárna, s adresou Praha 1, U Plovárny 1 (dále jen „Občanská plovárna“). 
 
2. Poskytovatel v rámci provozu Občanské plovárny nabízí svým klientům v jejích prostorách zajištění 

konání společenských akcí. 
 

3. Objednatel má zájem objednat si u Poskytovatele zajištění prostor pro společenskou akci 
typu……………………… spolu s doprovodnými službami (dále jen „Akce“) v prostorách Občanské 
plovárny.  

 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
Objednatel si tímto u Poskytovatele objednává za dále stanovených podmínek zajištění Akce, 
Poskytovatel se zavazuje Objednateli zajištění Akce poskytnout a Objednatel se za to zavazuje zaplatit 
Poskytovateli dále stanovenou cenu (dále jen „Cena za zajištění Akce“). 
 
 



III. 
 

Termín konání akce 
 
1. Akce proběhne v prostorách Občanské plovárny dne . . .20.. dle následujícího harmonogramu: 

Příprava akce od 
Akce od……………… 
Likvidace do ……….. 
Prostor je k dispozici dvě hodiny před a jednu hodinu po skončení akce. Pokud bude nutné výše 
sjednanou dobu prodloužit, zavazuje se Poskytovatel, bude-li to možné, po vzájemné dohodě 
vyhovět požadavku Objednatele na takové prodloužení, a to za těchto  podmínek: 
Jedna hodina předem á 5.000 Kč 
Druhá hodina předem á 5.000 Kč 
Jedna hodina po skončení akce á 5.000 Kč 
Druhá hodina po skončení akce 5.000 Kč 
Za každou další započatou hodinu, před i po bude účtována částka 3.000Kč. 
Částky za prodloužení doby před i po, budou součástí konečného vyúčtování celé akce. 
 

2. Poskytovatel neodpovídá za nemožnost konání Akce ve sjednaném termínu z důvodů neležících na 
straně Poskytovatele (vyšší moc, rozhodnutí státního orgánu, Poskytovatelem nezaviněný výpadek 
dodávky médií nezbytných pro provoz Občanské plovárny, apod.). 

 
3. V případě neuskutečnění akce z důvodů uvedených v předchozím bodě tohoto článku vrátí 

Poskytovatel Objednateli zaplacenou zálohu. V případě poskytnutí služeb v omezené míře z 
důvodů výpadku médií poskytne Poskytovatel Objednateli přiměřenou slevu z ceny služeb. 

 
4. V případě neuskutečnění akce z jiných důvodů ležících na straně Poskytovatele vrátí Poskytovatel 

Objednateli zaplacenou zálohu a uhradí mu prokazatelně vzniklou škodu. 
 
 

IV. 
Vymezení prostor konání akce 

 
 
1. Akce se bude konat v následujících prostorách Občanské plovárny: 
 

a) Eventový prostor - gallery 
b) Eventový prostor – prosklená část 
c) BBQ stan 
d) Zahrada 
e) Terasy 
f) Restaurace 
g) Celý areál 
 

          dále jen „Prostory konání Akce“. 
 

2. Jednotlivé prostory Občanské plovárny jsou výše označeny dle interního rozdělení Poskytovatele. 
Orientační plánek prostor je Přílohou č. 1. 

 
3. Celkový počet osob ve výše uvedených prostorách Občanské plovárny v době Akce  bude 

……..osob. Poskytovatel prohlašuje, že kapacita prostoru je pro uvedený počet osob vyhovující a 
v souladu s příslušnými právními předpisy. 



 
V. 

Služby a plnění zahrnuté v Ceně za zajištění Akce 
 
 
1. Cena za zajištění Akce, která je smluvními stranami sjednána na …………………… Kč + DPH zahrnuje 

následující služby a plnění: 
a) Zajištění Prostor  
b) Zajištění personálu pro zajištění provozu Občanské plovárny nezbytného pro kvalitní 

dodávku služeb a plnění dle této smlouvy, včetně odpovědné osoby Poskytovatele. 
c) Úklid Prostor konání Akce před, v průběhu a po skončení Akce. 
d) Připojení elektrické energie pro potřebu osvětlení a ozvučení, spotřeba je součástí ceny za 

zajištění Akce. 
e) Spotřebu energií, vodného a stočného, základní úpravu prostor 
f) Catering pro …………. osob  

 
 

2. Objednatel může dodatečně objednat další služby a konzumaci s tím, že jejich cena bude 

sjednána v dodatečné samostatné objednávce, v příloze 2 a 3 této smlouvy. 

VI. 
Platební podmínky 

 
1) Objednatel se zavazuje uhradit na základě vystavené zálohové faktury Poskytovateli rezervační 

poplatek ve výši 20 % z částky (cenové kalkulace akce) a to do 14 dnů od podpisu smlouvy 

minimálně však 120 dní před akcí. V případě, že Objednatel neuhradí Zálohu řádně a včas, tato 

smlouva se ruší. Rezervační poplatek, bude součástí konečného vyúčtování akce. 

2) Objednatel může akci stornovat bezplatně nejpozději 120 dnů před dnem konání akce. V případě 

storna Akce, v období kratší než 120 dnů před akcí rezervační poplatek propadne ve prospěch 

Poskytovatele. 

3) Objednatel se zavazuje uhradit 30 dní před akcí na základě vystavené zálohové faktury 

Poskytovateli zálohu na Akci ve výši 60 % z částky (cenové kalkulace akce). V případě, že 

Objednatel neuhradí Zálohu řádně a včas, považuje se toto jako storno Akce ze strany 

Objednatele a tato smlouva se ruší. Zároveň Poskytovateli náleží 50 % z celkové částky akce jako 

smluvní pokuta. 

4) Pokud Objednavatel již zaplatil zálohové faktury a akci stornuje v termínu méně než 30 dnů před 

akcí Poskytovateli náleží 50 % z celkové částky akce jako smluvní pokuta. 

5) Pokud Objednavatel již zaplatil zálohové faktury a akci stornuje v termínu méně než 14 dnů před 

akcí Poskytovateli náleží 80 % z celkové částky akce jako smluvní pokuta. 

6) Minimální útrata je stanovena na ………..korun českých bez DPH. Při splnění této částky se neplatí 

poplatek za poskytnutí prostor. 

7) Objednatel se zavazuje uhradit doplatek sjednané částky na Akci do 14 dnů po vystavení 

zúčtovací faktury. 

8) V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny za zajištění akce, je Objednatel povinen zaplatit 

Poskytovateli úroky z prodlení v částce 0,05 % za každý i započatý den prodlení. 

9) Poskytovatel je oprávněn požadovat před Akcí po Objednateli úhradu vratné kauce ve výši 3% 

z celkové částky bez DPH, která bude uhrazena na základě vystavené faktury na účet 

Poskytovatele. Kauce v plné výši bude započtena po předání prostor a po kontrole 

poskytovatelem, pakliže bude prostor předán ve stavu, ve kterém to Objednatel převzal. 

V případě zjištění škod, bude kauce použita na jejich odstranění. 



VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
 

1. Objednatel se zavazuje zajistit, že on ani účastníci Akce, nebudou v rámci Akce nebo v souvislosti 
s ní porušovat příslušné právní předpisy a nebudou v prostorách Občanské plovárny užívat, držet, 
prodávat, či jinak distribuovat omamné nebo návykové látky. 

 
2. Objednatel se zavazuje zdržet se jakýchkoli jednání, která by nad míru přiměřenou poměrům rušila 

nebo mohla rušit výkon ostatních užívacích a nájemních práv v objektu, v němž se nachází 
poskytnuté prostory. 

3. Objednatel se zavazuje, že bude dbát pokynů Poskytovatele, případně pokynů Poskytovatelem 
pověřených osob. 

 
4. Objednatel se zavazuje Poskytovatele odškodnit za případnou škodu způsobenou Poskytovateli 

Účastníky Akce. 
 
5. Poskytovatel je povinen zajistit řádný a nerušený chod Akce. 

6. Poskytovatel je povinen poskytnout prostor v uspořádání dle specifikace zakreslené v Orientačním 
plánku, který tvoří přílohu 1 této smlouvy, pro cca ………….. osob. 

7. Poskytovatel prohlašuje, že jsou Prostory konání Akce řádně pojištěny proti škodám, které mohou 
vzniknout jejich provozováním. 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 

stran obdrží jeden. 
 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze oboustranně potvrzenými dodatky v písemné formě. 
 

3. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

 
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  

• č.1 – Orientační plánek prostor 

• č.2 – Cateringové služby 

• č.3 – Další služby 
 

5. Smluvní strany si smlouvu přečetly, souhlasí s ní a na důkaz své pravé, vážné a svobodné vůle k ní 
připojují své podpisy. 

 
V Praze dne ..........................     V Praze dne .......................... 
 
 
................................................            ................................................ 
                 Firma s.r.o.                                  BIG-HAM s.r.o.  
                                                               

                                                                                                                        


