
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ CATERINGOVÝCH SLUŽEB 
 

číslo smlouvy: 802/61664651/2022 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany: 

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 

Se sídlem: Mendelova 131, 256 01 Benešov  

 Zastoupený: PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, ředitelka  
IČ: 61664651 

DIČ: CZ61664651 

Datová schránka: wctg79r  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: xxxxxxxxx/xxxx 

dále též jako „Objednatel” 

a 

ASTRON hotels, s.r.o.  
Sídlem: Mladoboleslavská 1128,  
Praha 9 – Kbely 
lČ: 261 55 214 
DIČ: CZ261 55 214 
Bankovní spojení: účet č. xxxxxxxxxx/xxxx 
Zastoupený: Ing. TOMÁŠ NOVÁK 

 

dále též jako „Dodavatel” 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Objednatel je pořadatel „Gala večeře v rámci zasedání organizace EUROPEA International (dále též 
jen „Akce”), které se uskuteční dne 21. 9. 2022 v Zámku Ratměřice, Ratměřice 1, 257 03 Ratměřice  (dále 
též jen „Areál konání akce”). 

2. Předmětem této smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout cateringové služby a poskytnout 
pronájem konferenčních prostorů na shora uvedenou Akci Objednatele a závazek Objednatele zaplatit 
Dodavateli dohodnutou úplatu (cenu služby). 
II. 

Místo plnění a specifikace cateringové služby 

1. Dodavatel se zavazuje poskytnout catering dne 21. 9. 2022 pro cca 90 - 100 osob na adrese Zámek 
Ratměřice, Ratměřice 1, 257 03 Ratměřice ve velkém konferenčním sále areálu.  
2. Catering bude poskytnut formou 4-chodové večeře dne 21. 9. 2022. 

III. 

Cena a platební podmínky 

1. Cena za poskytnutí cateringových služeb (jmenovitě 4-chodového menu a vína) a pronájem 
konferenčních prostor (konkrétně konferenční místnost – Velký sál) je stanovena dohodou smluvních 
stran a činí 99 124,- Kč, respektive 110 400,- Kč včetně DPH.  
2. Cena dle odst. 1 nezahrnuje konzumaci studených a teplých nealkoholických nápojů. Cena za 
konzumaci nealkoholických nápojů bude stanovena na základě skutečné konzumace v den konání Akce.   

3. Celková cena za poskytnutí služby bude stanovena po uskutečnění Akce součtem položek 
z odst.1 a odst.2.  Takto stanovená cena bude hrazena Objednatelem na základě faktury Dodavatele, 



která bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Faktura je splatná do 14 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. Pokud faktura tyto náležitosti 
neobsahuje, je Objednatel oprávněn fakturu Dodavateli vrátit a cenu služeb neuhradit. 
4. Objednatel se zavazuje uhradit celkovou cenu za poskytnutí služby na základě faktury, kterou je 
Dodavatel oprávněn vystavit až po řádném poskytnutí služeb dle této smlouvy, přičemž tato faktura 
bude splatná ve lhůtě 14 dnů od jejího doručení Objednateli. 
5. Objednatel se zavazuje uhradit ceny za případné další zboží a služby, které mu Dodavatel poskytl 
a které nebyly předmětem této smlouvy, a to v případě, že takové zboží nebo služby byly poskytnuty 
Dodavatelem na žádost Objednatele nebo jím oprávněné osoby. Oprávněné osoby, které mohou jednat 
za Objednatele jsou pouze PaedDr Bc. Ivana Dobešová – ředitelka VOŠ a SZeŠ Benešov. 
 
IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Veškeré věci potřebné k uskutečnění sjednaného plnění dle smlouvy, zejména technické nad 
rámec nabídky (příloha č. 1), zajistí Dodavatel na své náklady. Při poskytování služeb je Dodavatel 
povinen řídit se pokyny Objednatele. 
2. Objednatel se zavazuje poskytovat Dodavateli potřebnou součinnost k naplnění účelu této 
smlouvy. 

3. V případě, že Objednatel zruší konání Akce více jak 8 pracovních dnů před jejím konáním, není 
povinen hradit Objednateli jakýkoli storno poplatek. V případě, že Objednatel zruší konání Akce v 
intervalu 8 pracovních dnů až 5 pracovních dnů před jejím konáním, má Dodavatel právo požadovat 
po Objednateli storno poplatek ve výši 20% z ceny služeb dle článku III/odst.1  této smlouvy 22 080 Kč. 
V případě, že Objednatel zruší konání Akce 4 a méně pracovních dnů před jejím konáním, má Dodavatel 
právo požadovat po Objednateli storno poplatek ve výši 40% z ceny služeb dle článku III/odst.1   této 
smlouvy 44 160 Kč. Storno poplatek je stanoven z ceny včetně DPH. 
4. Smluvní strany sjednávají, že Dodavatel nebude po Objednateli požadovat jakoukoli úhradu, 
pokud ke konání Akce nedojde z důvodů na straně Dodavatele či v důsledku vyšší moci. 
5. Objednatel je oprávněn reklamovat u Dodavatele nedostatečné, nekvalitní Či neúplné plnění, a 
to písemně a bezodkladně po jeho zjištění. Dodavatel je povinen učinit kroky směřující ke zjednání 
nápravy, resp. poskytnout přiměřenou slevu z ceny. 
6. Dodavatel se zavazuje odvést a zlikvidovat veškerý odpad, který v souvislosti s konáním Akce v 
Areálu konání akce vznikne, přičemž cena za tuto službu je již zahrnuta v ceně cateringových služeb dle 
této smlouvy. Květinovou výzdobu a jiné dekorace dodané Objednatelem se zavazuje odstranit 
Objednatel ve vzájemně smluveném termínu.  
 
V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
2. Tuto smlouvu lze měnit a vztah z ní vzniklý skončit pouze právním jednáním v písemné formě na 
listině s vlastnoručními podpisy smluvních stran nebo osob oprávněných za ně jednat; jiná forma je 
vyloučena, není-li v této smlouvě ujednáno jinak. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny 
této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním. 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom (1) vyhotovení. 
4. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany 
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 
stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 
 

 



Přílohy: 

Příloha 1 - Cenová nabídka ze dne 12. 9. 2022. 

 
 
V Benešově dne 12.9.2022     V Benešově dne 12.9.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

za ASTRON hotels, s.r.o.  (Dodavatel)  za VOŠ a SZeŠ Benešov (Objednatel) 
Ing. TOMÁŠ NOVÁK  PaedDr. Bc. Ivana Dobešová 

 
 



 
Karolína Hladká | event & sales manager | karolina.hladka@zamek-ratmerice.cz 

Zámek Ratměřice | Ratměřice 1 | 257 03, Ratměřice, tel.: 312 600 100 | www.zamek-ratmerice.cz 

 

 

 

Kalkulace/objednávka Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola 

termín  21.9.2022 

Kalkulace hotelové služby 

popis    termín  počet nocí   počet pokojů / ks  cena za pokoj/noc   cena celkem 

Ubytování Apartmán Exclusive     0    9 900 Kč    0 Kč vč. DPH 

Ubytování Apartmán Superior    0    6 500 Kč    0 Kč vč. DPH 

Ubytování DBL      0      4 990 Kč    0 Kč vč. DPH 

Přistýlky - celkem max. 9     0    1 100 Kč    0 Kč vč. DPH 

Celkem             0 Kč vč. DPH 

            0 Kč bez DPH 

Kalkulace konferenční služby 

popis     termín   počet osob  počet dnů / hodin  cena za den/os.  cena celkem 

Konferenční balíček celodenní         1 690 Kč   0 Kč vč. DPH 

Konferenční balíček půldenní         1 690 Kč   0 Kč vč. DPH 

Pronájem konferenční místnosti - Velký sál        15 000 Kč   15 000 Kč vč. DPH 

Pronájem konferenční místnosti - Sál 1          0 Kč vč. DPH 

Pronájem konferenční místnosti - Sál 2          0 Kč vč. DPH 

Pronájem konferenční místnosti - Sál 3          0 Kč vč. DPH 

Celkem             15 000 Kč vč. DPH 

              12 397 Kč bez DPH 

Kalkulace doplňkové služby 

popis   termín  počet osob  počet dnů / hodin   cena za den/os.    cena celkem 

Wellness             0 Kč vč. DPH 

             0 Kč vč. DPH 

 Celkem             0 Kč vč. DPH 

             0 Kč bez DPH 

Kalkulace občerstvení 

popis     termín   počet osob   cena za os.   cena celkem 

Snídaně             v ceně ubytování 

Snídaně pro neubytované        290 Kč    0 Kč vč. DPH 

Cofee break         220 Kč    0 Kč vč. DPH 

Oběd 3chodové menu s polévkou       550 Kč    0 Kč vč. DPH 

Cofee break         220 Kč    0 Kč vč. DPH 

Večeře 4chodové menu  21.9.   90     765 Kč    68 850 Kč vč. DPH 

Celkem             68 850 Kč vč. DPH 

             62 591 Kč bez DPH 

Kalkulace nápojů 

popis     termín   počet osob   cena za os./ks   cena celkem 

Dle nápojového lístku restaurace Sequoia 

Záloha na nápoje         500 Kč    0 Kč vč. DPH 

45 lahví vína         590 Kč    26 550 Kč 

Celkem             26 550 Kč vč. DPH 

             24 136 Kč bez DPH 

 

Kalkulace celkem   110 400 Kč vč. DPH 

    99 124 Kč bez DPH 

Záloha z hotelových a konferenčních služeb   0 Kč 

Objednáváme dle výše uvedené kalkulace: 

Objednatel akce – jméno: PaedDr. Bc. Ivana Dobešová 

Dne 12.9.2022 Podpis: 

 


