
OBČERSTVENÍ 

položka
jednotková 

cena
počet jednotek cena s DPH

sazba 

DPH
cena bez DPH

1 Cofee Break dopoledne: 9:00 100 73 7 300,00 Kč 15 6 347,83 Kč

2 Oběd: 12:30 - 13:30 249 73 18 177,00 Kč 15 15 806,09 Kč

3 Cofee Break odpoledne: 15:00 100 73 7 300,00 Kč 15 6 347,83 Kč

4 Večerní raut: 19:00 400 54 21 600,00 Kč 15 18 782,61 Kč

5 Po celý den konání konference nealkoholické nápoje 3000 1 3 000,00 Kč 15 2 608,70 Kč

6 Cofee Break 200 54 10 800,00 Kč 15 9 391,30 Kč

OBČERSTVENÍ 68 177,00 Kč 59 284,36 Kč

13.9.2019

Příloha smlouvy č. 2016/2019-SML

Občerstvení - rozpis, Hotel Celnice: 12. - 13. 9. 2019

KPF-02-025; Let´s make it visible - Digital Water Management Dyje

TEPLÉ POKRMY

• Pečená vepřová kolena v medové marinádě

• Pošírované špízy z lososa s citronovou trávou

• Marinovaná vepřová panenka připravovaná metodou sous vide

• Kuřecí mini řízečky smažené v mandlové krustě

STUDENÉ POKRMY

• Variace francouzských a plísňových sýrů, korbáčky a uzeny sýr

• Plátky parmské šunky se žlutým melounem a rukolou

• Caprese – sýr mozzarella prokládaný tomaty, čerstvá bazalka, olivový olej

FINGER FOOD

• Panenka v listovém těstě s houbovým ragů

• Lehce zauzený losos, marinovaný ve vodce, podávaný s koprovým dipem

PŘÍLOHY

• Bramborový salát

• Pečené brambory na bylinkách

• Vařený brambor s máslem a petrželkou

• Čerstvě grilovaná zelenina

• Zeleninové saláty – šopský salát, salát Coleslaw

• Čerstvě pečené pečivo

DEZERTY

• Fontána s belgickou čokoládou a ovocnou pyramidou

• Domácí koláčky s tvarohem a povidly

• Jablečný závin

12.9.2019

Káva – Julius Meinl

Čaj – výběr Julius Meinl

Minerální vody Waldquelle 0,5l (perlivá,neperlivá)

Čerstvé domácí sladké pečivo

Káva – Julius Meinl

Čaj – výběr Julius Meinl

Minerální vody Waldquelle 0,5l (perlivá,neperlivá)

Domácí obložené chlebíčky se šunkou a pařížským salátem

Polévka: Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi

Hlavní chod:

- Zapečený kuřecí plátek se šunkou a sýrem, babiččiny brambory

- Svíčková na smetaně, domácí houskový knedlík

- Zeleninové rizoto s parmezánem

Dezert: Palačinky (2ks) s nutelou a šlehačkou
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Číslo smlouvy objednatele: 2016/2019-SML  Číslo smlouvy dodavatele:  
 

 
 

SMLOUVA O PLNĚNÍ,  JEHOŽ HODNOTA PŘEVYŠUJE 
ČÁSTKU 50.000 Kč  bez DPH  

 
uzavřená níže uvedeného dne podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  

a podléhající zveřejnění podle § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
 

 
Smluvní strany: 

 
1. Objednatel: 

 
Povodí Moravy, s.p. 
 
Sídlo:  Dřevařská 11, 602 00 Brno 
Zapsán:  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, 

vložce 13565 
Zastoupený:  MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem 
IČO:  708 90 013 
DIČ:  CZ70890013 
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov 
Číslo účtu:   29639641/0100 
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy: Ing. Anna Čechová 
 
 

2. Dodavatel: 
 
Hotel Celnice s.r.o. 
 
Sídlo:  Celnice-středisko služeb 1214, 691 41 Břeclav-Poštorná  
Zapsán:  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, 

vložce 108453  
Zastoupený: Ing. Mgr. Alešem Nešporem, jednatelem   
IČO:  07493517    
DIČ:  CZ07493517 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  5517581349/0800 

  
 
 

I.  
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele dodat objednateli řádně a včas níže 

popsané služby, čemuž odpovídá právo objednatele tyto služby užít a povinnost 
objednatele zaplatit dodavateli sjednanou cenu těchto služeb podle čl. III. smlouvy.  
 

2. Objednatel u dodavatele objednává takto specifikovanou službu: 
Zajištění občerstvení v průběhu dvoudenního setkání vodohospodářů v rámci 
projektu: 
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Let´s make it visible – Digital Water Management Dyje, podporovaného z Fondu 
malých projektů v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Číslo 
projektu: KPF-02-025.  
 
Služba je specifikována v příloze této smlouvy. 

 
 

II.  
Doba a místo plnění  

 
1. Dodavatel se zavazuje službu uvedenou v článku I. objednateli dodat v termínu od 12. 

9. 2019 do 13. 9. 2019.   
 

2. Místem plnění je Hotel Celnice, Poštorná, 691 41 Břeclav. 
 
 

III.  
Cena a platební podmínky 

 
1. Smluvní strany sjednávají nejvýše přípustnou cenu služby ve výši 59 284,36 Kč bez 

DPH.  
 

2. Výše a sazba DPH bude vypočtena a vyfakturována dle platných právních předpisů ke 
dni poskytnutí zdanitelného plnění. 
 

3. Cenu uhradí objednatel na základě faktury, která bude dodavatelem vystavena do 15 
kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění a doručena objednateli ve dvou 
vyhotoveních. Cena bude splatná na účet dodavatele uvedený v této smlouvě. 

 
4. Doba splatnosti faktury se sjednává do 30 dnů od dne doručení objednateli. Povinnost 

zaplatit smluvenou cenu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele. 

 
5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen na faktuře uvést 
správné identifikační údaje objednatele a číslo smlouvy objednatele.  

 
6. Nedodržení uvedených požadavků opravňuje objednatele k vrácení faktury s tím, že 

doba splatnosti počne běžet ode dne doručení opraveného daňového dokladu 
objednateli. 
 
 

IV.  
Ostatní ujednání 

 
1. Objednatel a dodavatel se zavazují, že veškeré obchodní a technické informace, které 

jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé smluvní strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro 
splnění svých závazků z této smlouvy. 
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V.  
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. 
 

2. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona  
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a dále se smluvní strany dohodly, že objednatel 
uveřejní tuto smlouvu, v zákonem stanovené lhůtě, v registru smluv. 

 
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy. 
 

4. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno 
dodavatel. 

 
 
 
V Brně dne:   11. 9. 2019  V Břeclavi dne: 12. 9. 2019 
 
 
Za objednatele:  Za dodavatele: 

 
 
 

..................................................                                       ................................................... 
      MVDr. Václav Gargulák                 Ing. Mgr. Aleš Nešpor 
         Povodí Moravy, s.p.             Hotel Celnice 


