
 

 JIHOČESKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD  
 

 KHEJ  

 Podhola Petr Mgr.  

 U Zimního stadionu 1952/2,  370 76   České Budějovice  
 Bankovní spojení: 199783072 / 0300 IČ: 70890650 DIČ: CZ70890650  
 Tel.: 386720291 E-mail: podhola@kraj-jihocesky.cz  
 

 

   

  Dodavatel:   
  IČ: 72180765 DIČ: CZ7805101249  

  Petr Šíma   
  Zahorčice 45   

  37001 Boršov nad Vltavou   
   

 

 

OBJEDNÁVKA 
 

 Číslo obj.: Ze dne: Vyřizuje: Telefon: 
 1000562/2022 08.08.2022 Chromá Markéta Ing. 386720374 
 

 Objednáváme u Vás podle platných zákonných předpisů tyto dodávky: 
 ZŽ 2022 - catering 
 •    Zajištění slavnostního cateringu v den konání zahájení jihočeské expozice ve čtvrtek 25. 8. 2022.  

-    Zajištění pohoštění pro přijetí hejtmanů ČR a dalších čestných hostů – předpokládaný počet VIP hostů 70. 
-    Příprava a servis menu, nápojů – alkoholické (welcome drink, víno, pivo (Budějovický Budvar) i nealkoholické 
nápoje (voda, džus, domácí limonáda, atp.)  
•    Zajištění cateringu v den konání „Dožínek“ v sobotu 27. 8. 2022. 
-    Zajištění pohoštění pro přijetí významných hostů – předpokládaný počet VIP hostů 50. 
-    Příprava a servis menu, nápojů – alkoholické (welcome drink, víno, pivo (Budějovický Budvar) i nealkoholické 
nápoje (voda, džus, domácí limonáda, atp.)   
•    Zajištění průběžného cateringu a servisu pro spoluvystavovatele a partnery v termínu: 25. 8. – 30. 8. 2022 30 
osob/den. 
-    Zajištění drobného pohoštění a nápojů – nealkoholické nápoje, káva, pokrmy studené kuchyně, snacky, 
jednohubky, minidezerty apod.  
•    Zajištění hostesky pro obsluhu po celou dobu konání výstavy.  
-    Ve čtvrtek a v sobotu posílení o další hostesku v rámci co nejrychlejšího odbavení jednotlivých delegací.  
 
Menu by mělo být sestaveno z pokrmů typických pro jižní Čechy. 
Shrnutí: 
VIP catering – čtvrtek 25. 8. 2022 – 400,- Kč/os x 70 => 28.000,-Kč bez DPH 
VIP catering – sobota 27. 8. 2022 – 400,- Kč/os x 50 => 20.000,- Kč bez DPH 
Průběžný catering – 300,- Kč/os x 30 x 6 => 54.000,- Kč bez DPH 
Nápoje po celou dobu výstavy (cca 180 osob) – 150,-Kč/os x 30 x 6 => 27.000,- Kč bez DPH 
Personál – 6 x 3000 => 18.000,- Kč 
 
Částka bez DPH 147.000,- Kč › s DPH 30.870,- Kč › celkem 177.870,- Kč 

 

 



  
Fakturační adresa: 

 

 Jihočeský kraj 
 U Zimního stadionu 1952/2 
 370 76   České Budějovice 

 IČ: 70890650  
 DIČ: CZ70890650 
 

 

 Podhola Petr Mgr. 
 vedoucí odboru 
 

 Dodavatel bere na vědomí, že objednávka, jejíž plnění převyšuje částku 50.000,- Kč bez DPH, bude zveřejněna v registru smluv zřízeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

 Faktury, které posíláte pouze elektronicky (mailem) zasílejte na e-mail podatelny: posta@kraj-jihocesky.cz 
 Informace pro plátce DPH 

 Při fakturaci uvádějte na daňový doklad pouze účet zveřejněný u správce daně podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších 
předpisů. V opačném případě se vystavujete riziku, že Vám DPH uhradíme na účet Vašeho správce daně podle § 109a jmenovaného zákona. Totéž platí i v případě, že se 
stanete nespolehlivými plátci podle § 109 odst. 3 téhož zákona. 
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