
    Smlouva o poskytnutí plnění 

 

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 

se sídlem:  Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava 

zastoupena:  Ing. Petrou Chovaniokovou, MBA statutární ředitelkou  

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 609 

IČ: 47673168  

DIČ: CZ47673168 

bank. spojení: ČSOB, a.s. Ostrava, číslo účtu:  373791183/0300 

kontaktní osoba:  Ing. Pavla Švancerová, svancerova@arr.cz, 731 505 949 

 

jako odběratel na straně jedné 

a 

Zátiší Catering Group a.s. 

se sídlem: Novotného Lávka 200/5, 110 00 Praha 1 

zastoupena/: pan Sanjiv Suri  

zapsán/a v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 574 

IČ: 152 69 574 DIČ: CZ15269574 

bank. spojení: UiCredit Bank Czech Republic 

kontaktní osoba: David Tomašovych, david@zatisigroup.cz, 603 329 748 

jako dodavatel na straně druhé 

 

uzavírají tuto smlouvu: 

 

1) Dodavatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout odběrateli plnění specifikované v čl. 2) a 

odběratel se dodavateli zavazuje zaplatit za poskytnutí tohoto plnění sjednanou cenu. 

2) Předmět a cena plnění:  

Poskytnutí catering služeb v rámci konference Invest MORE, konané dne 7/9, vila Grébovka, 

Havlíčkovy sady 58, Praha 2. 

Cena cateringových služeb zahrnuje: catering pro 30 osob na tiskovou konferenci od 13,00 

hod.,  welcome drink s kanapky pro 120 osob od 15,00 hod., raut s BBQ od 18,00 hod.   
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Cena zahrnuje veškerý potřebný mobiliář a inventář, servis, dekoraci bufetových a barových 

stolů, bistro stolky se strečovým ubrusem, dopravu. 

Veškerá příprava proběhne do 12,30hod. 

 

Cena celkem bez DPH: 199 950Kč,  

21% DPH,  

Cena s DPH:   241 939,50 Kč. 

 

Bližší specifikace viz přiložená nabídka, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

 

3) Doba plnění:   7/9/2016, od 12,30 – 23,00 hod.  

4) K úhradě ceny plnění vystaví dodavatel odběrateli fakturu (daňový doklad), který bude 

obsahovat všechny náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

v platném znění a daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění. Lhůta 

splatnosti faktury činí 14 dnů od doručení odběrateli.  

5) Vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se v souladu s § 1746 odst. 1 občanského 

zákoníku řídí ustanoveními občanského zákoníku upravujícími smluvní typ smlouvy, jejíž 

obsah zahrnuje podstatné náležitosti smlouvy stanovené v základním ustanovení 

občanského zákoníku pro tuto smlouvu.  

6) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, jehož správcem je Ministerstvo 

vnitra ČR. Odběratel se zavazuje k uveřejnění této smlouvy v registru smluv postupem dle § 

5 zákona o registru smluv bez zbytečného dokladu po jejím uzavření. 

 

V Ostravě dne _____________. 

 

_____________________________________         ________________________________ 

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.   Zátiší Catering Group a.s. 

Ing. Petra Chovanioková, statutární ředitelka 


