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SMLOUVA č. 9/2021  
 

uzavřena dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 
 
 

I. Smluvní strany 
 
 

Výstaviště České Budějovice a.s. 
se sídlem:   Husova 523, 370 21 České Budějovice  
zastoupená: Ing. Martinem Karbanem, předsedou představenstva 
IČO: 60827475 
DIČ: CZ60827475 
číslo účtu: ČSOB 3561196/0300 
 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12 
sídlo:   Senovážné náměstí 12, 370 01 České Budějovice 
zastoupená:  Mgr. Zdeňkou Erhartovou, ředitelkou školy 
IČO:   60077590 
DIČ:    CZ60077590 
číslo účtu: ČNB 937231/0710  
 

(dále jen „poskytovatel“) 
 
 

II. Předmět smlouvy 
 

Předmětem smlouvy je zajištění slavnostního rautu pro 150 osob, který proběhne dne 4. 11. 2021 
od 17.00 hodin v pavilonu „Z“ k výstavě „Vzdělání a řemeslo 2021“.  
 
 

III. Cena plnění 
 

Poskytovatel a objednatel se dohodli na ceně Kč 80.000,- (poskytovatel je dle § 57, odst. 1a) zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, osvobozen od DPH). 
 

 
IV. Platební podmínky 

 

1. Zaplacení smluvní ceny za poskytnuté služby bude provedeno bezhotovostní formou na základě 
vystavené faktury poskytovatelem. 
 

2. Splatnost faktury je 14 dní po vystavení. 
 

3. Faktura musí být v souladu s platnými zákony a předpisy. 
 
 

V. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru 
smluv podle zákona 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. 
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2. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 
 

3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění. 
 

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 
 
České Budějovice dne 22. 10. 2021 
 
Za objednatele:       Za poskytovatele: 
 
 
 
 
 
_____________________________________  ________________________________ 
Ing. Martin Karban, předseda představenstva  Mgr. Zdeňka Erhartová, ředitelka školy 
 


