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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB 

ohledně ubytování a cateringu pro účastníky 7th European Workshop on Plant Chromatin (EWPC2022) 
 

Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 
Ústav molekulární biologie rostlin 

se sídlem: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice 

zastoupená: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel BC  

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí při MŠMT 

IČO: 60077344 a DIČ: CZ60077344 

bankovní spojení: č. účtu: 600773445/0300 (ČSOB a.s.) 

kontaktní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

(dále jen jako „Odběratel“) 
 

a 
 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. 
se sídlem: Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice 

zastoupená: doc. RNDr. Ivanem Sucharou, CSc., ředitelem   

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí při MŠMT 

IČO: 00027073 a DIČ: CZ00027073 

bankovní spojení: č. účtu: 23937111/0100 (Komerční banka, a.s.) 

kontaktní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

(dále jen jako „Dodavatel“) 

a oba společně jako „Smluvní strany“ a každá samostatně jako „Smluvní strana“ 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746/2) a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) dále charakterizovanou smlouvu o poskytnutí služeb v oblasti 

ubytování a cateringu (dále jen „Smlouva“) 

I. Úvodní ustanovení 
1.1.  Biologické centrum AV ČR jako Odběratel a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 

zahradnictví jako Dodavatel, jsou veřejnými výzkumnými institucemi zapsanými v rejstříku veřejných výzkumných 

institucí při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

1.2. V termínu 18.-20. května 2022 se uskuteční v Průhonicích pracovní seminář „7th European Workshop on 

Plant Chromatin (EWPC2022)“, jehož se zúčastní i Odběratel (Biologické centrum AV ČR) v rámci naplnění svého 

poslání (transfer výzkumné činnosti), resp. jeho určení zaměstnanci. 

1.3. Dodavatel (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví) pak v rámci své organizační 

struktury disponuje Vzdělávacím a informačním centrem FLORET, které poskytne ubytování a stravování 

účastníkům semináře. 

1.4. Tato Smlouva upravuje práva a povinnosti Smluvních stran ohledně poskytnutí služeb Dodavatelem 

Odběrateli. 
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II. Prohlášení dodavatele 
2.1.  Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví jako Dodavatel prohlašuje, že je 

oprávněna poskytovat ubytovací a stravovací služby, a to v souladu s platnou legislativou České republiky. 

III. Předmět smlouvy 
3.1. Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Odběrateli ubytovací a stravovací služby blíže 

specifikované v přílohách č. 1 a č. 2 této Smlouvy (nadále jako „Služby“) a Odběratel se za poskytnuté služby 

zavazuje zaplatit Dodavateli odměnu stanovenou v článku VII. Smlouvy. 

IV. Způsob plnění 
4.1. Dodavatel se zavazuje, že pro Odběratele uskuteční požadované Služby: 

 4.1.1.  ubytování pro 68 osob v jedno (1) a dvojlůžkových (2) pokojích – blíže viz Příloha č. 1, 

4.1.2.  catering pro 108 osob v podobě bufetového oběda a 2 bufetových večeří – blíže viz Příloha č. 2. 

V. Místo plnění 
5.1. Místem plnění Služeb Dodavatele Odběrateli je jeho organizační součást Vzdělávací a informační centrum 

FLORET v Průhonicích. 

VI. Doba plnění 
6.1. Plnění Služeb Dodavatele se sjednává na dobu od 17. 5. 2022 do 21. 5. 2022, blíže viz Přílohy č. 1 a č. 2.  

VII. Finanční ujednání 
7.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně s tím, že za provedené plnění Služeb náleží Dodavateli částka 

(nadále jen „Odměna“):  

7.1.1. za ubytování – celkem 115.709,09,- Kč (slovy stopatnáct tisíc sedmsetdevět korun českých a devět 

haléřů) bez DPH, 

7.1.2. za poplatek obci – celkem 2.840,- Kč (slovy dva tisíce osmsetčtyřicet korun českých) s 0 DPH, 

7.1.3. za catering – celkem maximálně 134.500,- Kč (slovy stotřicetčtyři tisíc pětset korun českých) bez 

DPH. 

7.2. V odměně podle odst. 7.1. tohoto ustanovení je zahrnuta cena za veškeré další náklady nezbytné ke 

splnění všech povinností Dodavatele. 

7.3. Platba Odměny Dodavateli proběhne na základě z jeho strany vystaveného daňového dokladu (faktury) a 

v něm popisovaných údajů, a to bezhotovostně na účet Dodavatele uvedený v popisu Dodavateli v úvodní části 

tohoto smluvního dokumentu. 

7.4. Podmínkou proplacení daňového dokladu (faktury) je jeho řádné vyplnění. 

7.5. Daňový doklad (faktura) vystavená Dodavatelem bude se splatností 10 dnů ode dne dodání příslušného 

daňového dokladu (faktury) Odběrateli, a bude zaslán Odběrateli na adresu uvedenou v úvodním popisu Smlouvy. 

VIII. Povinnosti Odběratele 
8.1. Odběratel se zavazuje, že: 

8.1.1.  za poskytnuté řádné plnění Dodavateli zaplatí ujednanou smluvní cenu (odměnu, odst. 7.1.), 

8.1.2. pro splnění předmětu této Smlouvy poskytne Dodavateli případnou nezbytnou součinnost, 

8.1.3.  bude dodržovat Dodavatelem schválený ubytovací a stravovací řád, jakož i pravidla slušnosti a 

obecných zvyklostí při uskutečňování ubytování a stravování, 

8.1.4.  bude dbát případných a vzhledem k ubytování a stravování nezbytných pokynů Dodavatele 

IX. Povinnosti Dodavatele 
9.1. Dodavatel se zavazuje, že: 

9.1.1.  bude plnit předmět Smlouvy vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, 

9.1.2.  provede předmět Smlouvy dle v ní ujednaného řádně, včas a v dohodnuté lhůtě, 
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9.1.3. vyžadované Služby poskytne s odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 

rovněž v souladu s jemu známými zájmy a cíli Odběratele, 

9.1.4. bude mít po celou dobu smluvního plnění uzavřenou platnou pojistnou smlouvy pro výkon 

ubytovací a stravovací činnosti a s nimi spojené případné škodní události a dle potřeby Odběratele 

mu toto i k jeho žádosti předloží k nahlédnutí, 

9.1.5. náležitě seznámí Odběratele s platným ubytovacím a stravovacím řádem., 

X. Práva z vadného plnění a sankce  
10.1. Způsobí-li Dodavatel při poskytování Služeb či při jejich nedodržení Odběrateli újmu, odpovídá Odběrateli 

za tuto újmu v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

10.2. Způsobí-li Dodavatel při poskytování Služeb újmu třetím osobám, odpovídá třetím osobám za tuto újmu 

Dodavatel a je povinen ji třetím osobám nebo Odběrateli nahradit. 

10.3.  Za újmu se pro účely této smlouvy považuje též škoda, která poškozené straně vznikla tím, že musela 

vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti druhé strany. Škoda se primárně nahrazuje v penězích, jestliže 

však poškozená strana požádá a je-li to současně možné a obvyklé, nahrazuje se škoda uvedením v předešlý stav. 

10.4.  Nad rámec výše uvedeného, se také pro případ porušení povinností Dodavatele uvedených zejména v 

článku IX. Smlouvy i případně vyplývajících z dalších ustanovení sjednané Smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve 

výši 2.000,- Kč za každé takové porušení při prodlení se splněním závazku. 

10.5. V případě prodlení Odběratele s placením faktury je Dodavatel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve 

výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

10.6. Veškeré smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 

vznikne druhé Smluvní straně škoda. Zaplacením smluvní pokuty není jakkoli dotčen nárok poškozené Smluvní 

strany na náhradu způsobené škody, a to v plné výši. 

10.7. Uplatnění výše uvedených sankcí nezbavuje Dodavatele objektivní odpovědnosti za případné naplnění 

skutkové podstaty jiného správního deliktu podle platných právních předpisů veřejného práva. 

XI. Ukončení smlouvy 
11.1. Smlouva může být ukončena vzájemnou písemnou dohodou obou Smluvních stran. 

11.2. Nedojde-li k ukončení této Smlouvy výše popisovanou dohodou, pak může být ukončena též písemnou 

výpovědí jedné ze Smluvních stran, to však za předpokladu, že tímto nedojde k dotčení touto Smlouvou 

sjednaného (zaručeného) práva Odběratele či Dodavatele a bude doručena řádně a v dostatečném termínu před 

samotným zahájením smluveného plnění. 

XII. Závěrečná ustanovení 
12.1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě Smluvní strany jak ustanovení 
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tak i další platné obecně závazné předpisy a 
obchodní zvyklosti. Ve vztahu k předchozí větě Smluvní strany prohlašují, že se i zavázaly odstranit případný 
nesoulad v době co nejkratší. 

12.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nicotné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
dohodou nahradit ustanovení neplatné, nicotné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které 
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného, nicotného nebo 
neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

12.3. V případě sporů mezi Smluvními stranami této Smlouvy, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v 
souvislosti s ní budou řešeny, nedojde-li mezi stranami k dohodě, příslušným soudem České republiky, jehož 
místní příslušnost se řídí sídlem Odběratele. 
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12.4. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit, převést, ani zastavit tuto Smlouvu ani jakákoli práva, 
povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této Smlouvy a v souvislosti s ní bez předchozího 
písemného souhlasu druhé Smluvní strany. Tato smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. 

12.5. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky se souhlasem obou 
Smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických 
zpráv. Jakákoliv další ústní ujednání v rámci této Smlouvy, která nemají oporu ve výše popisovaném písemném 
dodatku, jsou právně neúčinná. 

12.6. Písemnosti mezi Smluvními stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 
práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. 
Povinnost Smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé Smluvní straně je splněna při doručování 
poštou (nedohodnou-li se obě strany jinak), jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí nebo 
okamžitě doručením do datové schránky. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost Smluvní 
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. 

12.7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření Smlouvy se rozumí den označený 
datem u podpisů Smluvních stran, přičemž je-li u podpisů Smluvních stran uvedeno více dat, platí z nich datum 
nejpozdější.  

12.8. Účinnosti pak Smlouva nabývá dnem své platnosti, pokud nepodléhá povinnému zveřejnění v registru 
smluv v souladu se zákonem o registru smluv (č. 340/2015 Sb.), k jejímuž uveřejnění je Odběratel povinným 
subjektem, protože v takovém případě pak až teprve jejím zveřejněním v registru smluv nabývá své účinnosti. 
Smluvní strany si tímto ujednávají, že v případě takového povinného uveřejnění (dle zákona o registru smluv) toto 
zajistí Odběratel, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících, přičemž v případě, že údaje (např. 
osobní údaje, obchodní tajemství apod.), které nebyly předem řádně označeny dle dohody a v souladu s jejich 
náležitou definicí dle příslušných právních norem, budou vyloučeny (znečitelněny) z povinnosti uveřejnění ve 
zmiňovaném registru smluv. 

12.9. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její přílohy:  
Příloha č. 1 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
Příloha č. 2 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

12.10. Bude-li tato Smlouva vyhotovena v elektronické formě, pak tak bude ve formátu PDF s podepsáním 
platnými zaručenými elektronickými podpisy Smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech, když 
každá ze Smluvních stran obdrží Smlouvu (a její přílohu, je-li její součástí) v elektronické formě s uznávanými 
elektronickými podpisy Smluvních stran. Nebude-li uzavírána elektronicky, pak bude Smlouva vyhotovena ve dvou 
(2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) jejím stejnopisu, včetně příloh, jsou-li její 
součástí.  

12.11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly a seznámily se tak s jejím obsahem, že je 
projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, 
přičemž je uzavírána po vzájemném projednání a na důkaz svého souhlasu pak i obě strany připojují své 
vlastnoruční podpisy a současně s nimi potvrzují i převzetí příslušného počtu jejího vyhotovení. 

 

V Českých Budějovicích dne: 16. 5. 2022                    V Průhonicích dne: 16. 5. 2022 

 

 

………………………………………………………                               .…………………………………………………… 
                    Za Odběratele:                                                                                     Za Dodavatele: 
 
Biologické centrum AV ČR v. v. i. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a 

okrasné zahradnictví v. v. i. 
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.     doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc.  


