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Čj. ČTÚ-39 859/2021-601 
 

Smlouva o poskytnutí služeb č. CTU/2021_103 
 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami: 

 
 
 
1. UNIT s.r.o. 
se sídlem:   Teplého 1398, 530 02  Pardubice 
IČO:     47451432 
DIČ:    CZ47451432 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
2509  
zastoupena:    Ing. David Tomíška, jednatel 
bankovní spojení:   UniCredit Bank 
číslo účtu:     
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a  
 
2. Česká republika – Český telekomunikační úřad 
se sídlem:     Sokolovská 58/219, 190 00 Praha 9 
adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02  Praha 025 
IČO:     70106975              
DIČ:     CZ70106957  
jejímž jménem jedná:  Mgr. Jana Brádková, ředitelka odboru personálního 
bankovní spojení:   ČNB, pobočka Praha 
číslo účtu:     
(dále jen „odběratel“). 
 
  
 
 
  

Článek I. 
Preambule 

Poskytovatel je pořadatelem XXX. konference Radiokomunikace, pořádané ve dnech  
19. až 20. 10. 2021 v Domu kultury Dukla v Pardubicích (dále jen „Konference“). Odběratel má 
zájem o účast svých zaměstnanců (dále jen „účastníků“) na Konferenci. 
 
 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je na straně jedné závazek poskytovatele poskytnout odběrateli 
služby v souvislosti s pořádáním Konference v rozsahu podrobněji specifikovaném dále v této 
smlouvě, na straně druhé závazek odběratele poskytnuté služby poskytovateli uhradit. 
 
 

Článek III. 
Specifikace konferenčních služeb 

1. Odběratelem předpokládaný počet účastníků Konference je 93 osob. 
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2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout konferenční služby v následujícím rozsahu: 

- umožnění vstupu na Konferenci sjednanému počtu účastníků, 

- poskytnout účastníkům materiály spojené s účastí na Konferenci (sborník), 

- poskytnout účastníkům občerstvení ve dnech jejich účasti na Konferenci,  

- poskytnout účastníkům oběd ve dnech jejich účasti na Konferenci. 
 
 

Článek IV. 
Cena a platební podmínky 

1. Za řádné poskytnutí služeb podle této smlouvy se odběratel zavazuje uhradit poskytovateli 
sjednanou cenu ve výši 282 177 Kč bez DPH. Tato cena je předběžná a její končená výše je 
závislá na skutečném rozsahu poskytnutných služeb. 

2. Cena podle odstavce 1 tohoto článku smlouvy vychází z předpokládaného počtu účastníků 
a rozsahu požadovaných služeb, jejichž ceny jsou uvedeny v následující tabulce (v Kč bez 
DPH za 1 účastníka): 

 Účast (vložné) Sborník Strava Celkem 

1 den 1 555  530 340 2 425 

2 dny 2252 530 680 3 462 

3. Ceny jsou uvedeny bez DPH, přičemž k cenám bude připočtena DPH ve výši platné ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění pro jednotlivé služby: 

- účast (vložné): 21 %, 

- sborník: 10 %, 

- strava (občerstvení a oběd): 15 %. 

4. Cena uvedená v odstavci 1 tohoto článku smlouvy bude odběratelem uhrazena 
bezhotovostním převodem na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, 
a to na základě zálohové faktury vystavené poskytovatelem po uzavření této smlouvy.  

5. Po skončení Konference vystaví poskytovatel odběrateli daňový doklad – fakturu, ve které 
zohlední oproti již uhrazené ceně podle odstavce 1 tohoto článku smlouvy (zálohová faktura) 
skutečný rozsah poskytnutých služeb (např. zvýšení či snížení počtu účastníků oproti 
předpokládanému počtu). Součástí faktury bude přehled poskytnutných služeb dodavatelem, 
který bude odběrateli zaslán ke schválení ještě před vystavením finální faktury. Splatnost 
faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení odběrateli.  

6. V případě, že by cena za skutečně poskytnuté služby převýšila částku uhrazenou 
odběratelem na základě zálohové faktury, vystaví poskytovatel odběrateli dobropis, na 
základě kterého vrátí odběrateli přeplatek. Případný přeplatek poukáže poskytovatel na účet 
odběratele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení 
dobropisu odběrateli. 

7. Faktura musí vyjma zákonných údajů obsahovat rovněž číslo této smlouvy. V případě, že 
faktura nebude obsahovat náležitosti podle platných právních předpisů, popř. bude 
obsahovat jiné chyby či nedostatky, je odběratel oprávněn fakturu vrátit, přičemž nová lhůta 
splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury odběrateli. 
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Článek V. 
Storno podmínky 

V případě zrušení účasti účastníka na Konferenci může být poskytovatelem uplatněno právo 
požadovat úhradu stornopoplatků v následující výši: 

Okamžik zrušení účasti před konáním Konference Výše stornopoplatku 

15 a více dnů 0 % z ceny za 1 účastníka 

11 až 14 dnů 30 % z ceny za 1 účastníka 

8 až 10 dnů 50 % z ceny za 1 účastníka 

7 a méně dnů 100 % z ceny za 1 účastníka 

 
 

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

2. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním této smlouvy, případných dodatků 
uzavřených k této smlouvě, jakož i se zveřejněním dalších aspektů tohoto smluvního vztahu 
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), ve znění pozdějších 
předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí odběratel. 

3. Tato smlouva vzniká dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a nabývá 
účinnosti dnem zveřejnění smlouvy podle zákona o registru smluv. Je vyhotevena ve třech 
stejnopisech, z nichž odběratel obdrží dva stejnopisy a poskytovatel obdrží jeden stejnopis. 

4. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem, kterému 
porozuměly, a že smlouva byla uzavřena dle jejich plné a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo 
za jinak nevýhodných podmínek. 

 
V Praze dne 5. 10. 2021                                              V Pardubicích dne 4. 10. 2021 
 
 
za odběratele:                                                       za poskytovatele: 
 
 
 
 
 
 
            ……………………………                                                    …………………………. 
                Mgr. Jana Brádková                                                          Ing. David Tomíška 
        ředitelka odboru personálního                                                            jednatel 
 
 
 


