
Smlouva o zajištěnI caterinRových služeb

Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
IČO: 000022985
se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
bankovní účet FKSP č.: 107-821001/0710 vedený u ČNB
jednajic' PhDr. Petrem Šebkem, řed'telem odboru personálniho a státn' služby v Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy
(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

a

Hostivický dvůr, s.r.o.
IČO: 04270550
DIČ: CZ04270550
bankovní účet č.:
se sídlem: náměstí Přátelství 1518/3, 102 00 Praha 10
zastoupená Karlem Špačkem, jednatelem
(dále jen ,,dodavatel") na straně druhé

uzavÍrajÍ niže uvedeného dne, měsíce a roku
smlouvu o zajištěni cateringových služeb dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,smlouva")

Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele zajistit a dodat dne 24. června 2021 veškeré
cateringové a doplňkové služby podle tohoto ustanoveni a dále specifikované v příloze č. 1 této
smlouvy, a závazek objednatele uhradit dodavateli za zajištění a dodáni cateringových a doplňkových
služeb podle tohoto ustanovení a dále specifikované v příloze č. 1 této smlouvy cenu dle ČI. 2.1. této
smlouvy. Zajištěni cateringových a doplňkových služeb podle této smlouvy se uskuteční v Restauraci
Loděnice, Vodácká 789/8, 171 00 Praha 7 - Troja a v prostoru před touto restauraci, a to podle
časového harmonogramu uvedeného v příloze č. 1.

1.2. Cateringovými a doplňkovými službami uvedenými v ČI. 1.1. této smlouvy se rozumí pokrmy
a nápoje v množství a sortimentu uvedeném v příloze č. 1, obsluha, pronájem vnitřních prostor
restaurace, pronájem rautových stolů, pronájem barových stolů, zajištění potřebného cateringového
vybavení, vše výše uvedené v dostatečném počtu dle potřeb objednatele (dále jen ,,cateringové
služby").

Finanční podmínky

2.1. Objednatel se zavazuje zaplatit za zajištěni kompletních cateringových služeb Částku 149 700 KČ
(slovy: sto čtyřicet devět tisíc sedm set korun českých) na bankovní účet uvedený v záhlaví této
smlouvy. Uvedená částka zahrnuje zákonnou daň z přidané hodnoty.



2.2. výše uvedená částka je splatná do 30 dnů po vystavení faktury a bude objednatelem zaplacena
na základě řádně vystaveného daňového dokladu. Daňový doklad o provedeném zajištění služeb
vystaví dodavatel ke dni uskutečněni zdanitelného plněni. Tento daňový doklad bude obsahovat
náležitosti stanovené v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. Pokud nebude daňový doklad splňovat všechny náležitosti podle § 11 zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn jej vrátit
dodavateli, který je povinen vystavit nový daňový doklad bez vad a s novou lhůtou splatnosti. Lhůta
splatnosti pak počíná běžet znovu ode dne doručeni řádně doplněné či opravené faktury
objednavateli.

III.
Zrušení smlouvy a storno poplatky

3.1. Odstoupit od této smlouvy lze v případě podstatného porušeni smlouvy jednou ze smluvních
stran, a to pouze písemně. Odstoupení je účinné jeho doručením druhé smluvní straně.

3.2. Pokud dodavatel nezajistí cateringové služby řádně a včas v souladu s touto smlouvou, uhradí
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 KČ, a to do 21 dnů od doručení výzvy objednatele.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu majetkové nebo
nemajetkové újmy.

3.3. V případě dodáni zdravotně závadných pokrmů nebo nápojů se dodavatel zavazuje zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 KČ, a to do 21 dnů od doručení výzvy objednatele; vedle
zaplaceni smluvní pokuty je dodavatel povinen nahradit objednateli vzniklou škodu a odčinit
nemajetkovou újmu.

lV.
Závěrečná ustanoveni

4.1. Objednatel zajisti uveřejněni smlouvy a metadat smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně případných oprav
uveřejnění s tím, že nezajisti-li objednatel uveřejnění smlouvy nebo metadat smlouvy v registru
smluv bez zbytečného odkladu po jejím uzavření, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění dodavatel.
Dodavatel souhlasí s uveřejněním celého obsahu smlouvy, vyjma osobních Udaju, v registru smluv.

4.2. Dodavatel je výhradním nájemcem uvedeného restauračního zařIzenI Restaurace Loděnice na
adrese Vodácká 789/8, 171 00 Praha 7 - Troja, a hudební složka v prostorech uvedených v ČI. 1.1.
této smlouvy je hrazena z jeho prostředků, neboť si tuto objednatel neobjednal.

4.3. Nedílnou součásti této smlouvy je příloha Č.1 s platnou nabídkou cateringových a doplňkových
služeb a časovým harmonogramem jejich zajištění.

4.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně se souhlasem obou smluvních stran, a to vzestupně
číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

4.5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní
strana.

4.6. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzuji podpisy
osob oprávněných za smluvní strany jednat.



4.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran a účinnosti v souladu s §
6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, dnem zveřejnění
v registru smluv.

Přílohy:
Příloha Č.1- MENU pro MŠMT- Raftování s VICTORIA dne 24. června 2021

V Praze dne 2·1, 06. 2021

Č.,k, republika-Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy

ředitel odboru personálního
a státní služby v Ministerstvu školství, mládeže

V Praze dne 2· 1, 06, 2021

Hostivický dvůr s. r. 0·

jednatel
dodavatel

a tělovýchovy
objednatel


