
Smlouva o zajištění komplexní služby pro organizaci konference 

uzavřená dle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

1. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Zastoupená:   XXXXXXXXXXXXXX 
Se sídlem:  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice 
IČO:    60076658 
DIČ:    CZ60076658 
(dále jako objednatel) 
 
a 
 
2. Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu  
Zastoupená:  XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Se sídlem:  Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové 
IČO:    62690094 
DIČ:    CZ62690094 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
Č. účtu:   2733582/0800 
(dále jako dodavatel) 
 
 

I. Úvodní ustanovení 
 

1.1. Účelem této smlouvy je zajištění komplexní služby pro organizaci konference s názvem 
Hradecké ekonomické dny 2021 pořádané ve dnech 25. – 26. 3. 2021 na Univerzitě Hradec 
Králové, Fakultě informatiky a managementu.  
 

II. Předmět smlouvy 
 
2.1. Za podmínek stanovených touto smlouvou se dodavatel zavazuje zajistit pro objednatele 

komplexní služby pro organizaci konference v rozsahu určeném v nabídce dodavatele, která 
je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „služba“). 

2.2. Objednatel se zavazuje za poskytnuté komplexní služby zaplatit dodavateli dohodnutou 
cenu.  

 
III. Cena 

 
3.1. Cena za dodání služby specifikované v čl. II odst. 2.1 této smlouvy je sjednána dohodou 

smluvních stran jako cena nejvýše přípustná za dodání služby v celém rozsahu dle této 
smlouvy a v souladu s podanou nabídkou: 

 
Cena celkem včetně DPH: 140 163,50 Kč 
 

3.2. Do sjednané ceny jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele na dodání služby. 

3.3. Objednatel se zavazuje uhradit celkovou cenu v dohodnuté výši na základě vystaveného 
daňového dokladu, který musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu 
stanovené platnými právními předpisy. Lhůta splatnosti faktury je 15 dnů ode dne jejího 
doručení.  

 



IV. Doba a místo plnění 
 

4.1. Termín plnění služby je stanoven na 24. – 26. 3. 2021, a to v souladu s nabídkou dodavatele, 
která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. 

4.2. Místem plnění služby je budova OSV UHK a FIM UHK. 

 
V. Závěrečná ustanovení  

 
5.1. Pokud není sjednáno ve smlouvě jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským 
zákoníkem.  

5.2. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, po jednom 
vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran. 

5.3. Smlouvu lze měnit pouze na základě dohody formou písemných číslovaných dodatků 
potvrzených oběma smluvními stranami.  

5.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění prostřednictvím 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). Veškeré úkony související s uveřejněním smlouvy v registru smluv zajistí 
dodavatel.  

5.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly osoby oprávněné za účastníky 
jednat a tyto zavazovat. 

 
Přílohy: 

- příloha č. 1 UHK nabídka služeb 01-2021 
 

 
 
V Českých Budějovicích dne 23. 3. 2021                   V Hradci Králové dne     23. 3. 2021.  
     
 
 
-----------------------------------------------                        --------------------------------------------- 
 za objednatele za dodavatele 
  
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX           XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

XXXXXXXXXXXXXX        XXXXXXXXXXXXX 
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