
NABÍDKA / OBJEDNÁVKA - KONFERENCE, UBYTOVÁNÍ A SLUŽBY

Dodavatel a Clarion Congress Hotel České Budějovice -*e nate ' Statutárníměsto České Budějovice

fakturační adresa CPI Hotels, a.s. náměstí Přemysla Otakara II. 1/1

Bečvářova 2081/14 370 92 České Budějovice

100 00, Praha 10 zast. Ing. Zdeňkem Řeřábkem,
tajemníkem
Magistrátu města České Budějovice

IČO, DIČ: 471 16 757, CZ471 16 757 IČO, DIČ: 00244732, CZ00244732
Kontaktní osoba: Kontakt:
Telefon: Telefon:
Email: Email:

Dodavatel a Objednatel společně dále také jen „Smluvní strany"

Informace o akci
Od - do: pátek., 09.12.2022
Akce: Setkání zaměstnanců města
Datum opce: Pevná rezervace

R E N Č N í MÍ S T N 0 S T I

Termín Místnost Uspořádání Počet Cena celkem Cena celkem vč.osob
bez DPH DPH

pátek, 09.12. Vaj+Hej+Bez+Rož Restaurační17:00-0:30 500 CZK 40 495,87 CZK 49 000,00

CENAZA PRONÁJEM VČETNĚ DPH: CZK49 000,00
CENAZA PRONÁJEM BEZ DPH: CZK40 495,87

TECHNICKÉ VYBAVENÍ / SPECIFIKACE
Termín Místnost Počet Poznámky Cena celkem bez Cena celkem vč.DPH

DPH

pátek, 09.12. Vaj+Hej+Bez+Ro ^ Dataprojektor
CZK 1 652,89 CZK 2 000,0017:00 - 0:30 ž

pátek, 09.12. Vaj+Hej+Bez+Ro ^ Plátno
CZK 0,00 CZK 0,0017:00-0:30 ž

pátek, 09.12. Ozvučení vč. 2Vaj+Hej+Bez+Ro mikrofonů 50% sleva CZK 0,00 CZK 0,0017:00 - 0:30 ž

pátek, 09.12. Vaj+Hej+Bez+Ro Taneční parket
CZK 826,4517:00-0:30 CZK 1 000,00ž

CENAZA TECHNIKU CELKEM VČETNĚ DPH: CZK 3 000,00
CENA ZA TECHNIKU CELKEM BEZ DPH: CZK 2 479,34

Termín Typ Místnost Počet Jednotková Cena celkem Cena celkem
osob cena bez DPH vč. DPH

pátek, 09.12. Banqueting Food Raut CZK CZKVaj+Hej+Bez+RožCZK 86 956,52100 000,00 100 000,00
Banqueting Beverage

pátek, 09.12. 21% Nápoje-WD, CZK CZKVaj+Hej+Bez+Rož
CZK 52 066,12

víno 63 000,00 63 000,00
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Banqueting Beverage

pátek. 09.12. 10% Nápoje - nealko, n . , CZK 35-
? Vaj+Hej+Bez+Roz 1 „„„„„ CZK31 818,18 CZK 35

pivo, teple nápoje 000,00 000,00

CENA ZA STRAVOVÁNÍ CELKEM VČETNĚ DPH: CZK 198 000,00
CENA ZA STRAVOVÁNÍ CELKEM BEZ DPH: CZK 170 840,82

ROZPIS OBČERSTVENÍ
09.12 2022
I Od-Do ; typ Místnost Osob]

17:00- Slavnostní raut Bude upřesněno Vaj+Hej+Bez+Rož 500 j

í 17:00- Alkoholický a nealkoholický 500 skleniček welcome drinku Vaj+Hej+Bez+Rož 500
balíček 300 skleniček bílého vína 0,151

300 skleniček červeného vína 0,151
400 piv/0,5lit.
600 ks/ nealkoholických nápojů 0,21

250 ks kávy

OSTATNÍ SLUŽBY
Termín Poznámky Jednotková Cena celkem bez Cena celkem vč.

cena DPH DPH

pátek, 09.12
17:00 - 0:30 500 Parking 21% Zdarma CZK 0,00 CZK 0,00 CZK 0,00

CENA ZA OSTATNÍ SLUŽBY CELKEM VČETNĚ DPH: CZK 0,00
CENA ZA OSTATNÍ SLUŽBY CELKEM BEZ DPH: CZK 0,00

CENA CELKEM VČETNĚ DPH: CZK 250 000,00 1
CENA CELKEM BEZ DPH: CZK 21 3 81 6,03 1

Fakturační adresa Poznámky k účtování

Statutárníměsto České Budějovice
náměstí Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

IČO: DIČ: 00244732, CZ00244732

Způsob platby: Faktura
Záloha: 0%

Platební podmínky
1. Za řádné provedení činností dle výše uvedené Nabídky/Objednávky se Objednatel zavazuje uhradit celkovou cenu včetně

DPH. Tato cena je předběžná a její konečná výše je závislá na skutečném rozsahu poskytnutých Hotelových služeb.

TISK: 08.11 2022 17 07 55

pátek. 09.12. CZK31 818,18

Banqueting Beverage
10% Nápoje - nealko, n . , CZK 35

- ■ Vaj+Hej+Bez+Roz 1 „„„„„
pivo, teple nápoje 000,00

CZK 35
000,00

CENA ZA STRAVOVÁNÍ CELKEM VČETNĚ DPH: CZK 198 000,00
CENA ZA STRAVOVÁNÍ CELKEM BEZ DPH: CZK 170 840,82

ROZPIS OBČERSTVENÍ
09.12 2022

I Od-Do ; typ Místnost Osob]

17:00- Slavnostní raut Bude upřesněno Vaj+Hej+Bez+Rož 500 j

í 17:00- Alkoholický a nealkoholický 500 skleniček welcome drinku Vaj+Hej+Bez+Rož 500
balíček 300 skleniček bílého vína 0,151

300 skleniček červeného vína 0,151 
400 piv/0,5lit.
600 ks/ nealkoholických nápojů 0,21 
250 ks kávy

Termín
OSTATNÍ SLUŽBY

Poznámky Jednotková
cena

Cena celkem bez
DPH

Cena celkem vč.
DPH

pátek, 09.12
17:00 - 0:30 500 Parking 21% Zdarma CZK 0,00 CZK 0,00 CZK 0,00

CENA ZA OSTATNÍ SLUŽBY CELKEM VČETNĚ DPH: CZK 0,00
CENA ZA OSTATNÍ SLUŽBY CELKEM BEZ DPH: CZK 0,00

CENA CELKEM VČETNĚ DPH: CZK 250 000,00 1
CENA CELKEM BEZ DPH: CZK 21 3 81 6,03 1

Fakturační adresa Poznámky k účtování

Statutární město České Budějovice 
náměstí Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

IČO: DIČ: 00244732, CZ00244732

Způsob platby: Faktura
Záloha: 0%

Platební podmínky
1. Za řádné provedení činností dle výše uvedené Nabídky/Objednávky se Objednatel zavazuje uhradit celkovou cenu včetně 

DPH. Tato cena je předběžná a její konečná výše je závislá na skutečném rozsahu poskytnutých Hotelových služeb.
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2. Dodavatel poskytne Hotelové služby v souladu s platnými předpisy a v souladu s cenami uvedenými v Nabidce/Objednávce.
Další služby poskytnuté nad rámec této Nabídky/Objednávky, pokud nebude dohodnuto jinak, hradí klienti Objednatele sami
přímo u Dodavatele. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, budou konzumované nápoje účtovány včetně platné DPH a dle
skutečné spotřeby.

3. Dodavatel Vystaví finální fakturu po ukončení Hotelových služeb. Součástí faktury je přehled poskytnutých Hotelových služeb
a dalších služeb Dodavatelem, který bude Objednateli zaslán ke schválení ještě před vystavením finální faktury.

4. Objednatel se zavazuje provést včasnou úhradu za vystavované faktury, a to nejpozději do 30 dnů od jejich vystavení. Termín
uhrazení je stanoven okamžikem připsání částky na účet Dodavatele.

5. Počínaje 1. dnem po splatnosti faktury si Smluvní strany sjednávají smluvní úroky z prodlení, které je povinen zaplatit
Objednatel Dodavateli ve výši 0,02 % z neuhrazené částky za každý započatý den prodlení. Objednatel se dále zavazuje
uhradit Dodavateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s vymáháním výše specifikovaných pohledávek.

6. Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci faktury do třech (3) pracovních dní od obdržení oprávněné reklamace od Objednatele
a Objednatel se tímto zavazuje k poskytnutí potřebné součinnosti. Objednateli se tímto lhůta splatnosti prodlužuje o dobu
vyřízení reklamace. V případě neoprávněné reklamace se lhůta splatnosti neprodlužuje.

7. Jestliže Objednatel bude rozporovat určitou částku z finální faktury za Hotelové služby a další služby, je povinen uhradit
fakturu bez rozporované částky v termínu splatnosti faktury. Dodavatel a Objednatel se následně zavazují vyřešit
rozporovanou částku během 30 dní od doby, kdy byla faktura vystavena. Případná další platba týkající se rozporované částky
bude splatná v následujících 30ti dnech po vyřešení rozporované částky.

Storno podmínky
1. V případě zrušení či redukce závazně objednaných prostor (sály, salonky) a/nebo technického vybavení a/nebo zrušení či

redukce počtu účastníků na stravování dle Nabídky/Objednávky Objednatelem, je Dodavatel oprávněn požadovat po
Objednateli uhrazení storno poplatků následovně:

ode dne potvrzení Nabídky/Objednávky do 90 dnů před termínem Akce 25% z celkové ceny objednaných služeb;
od 89 do 60 dnů před termínem konání Akce 50% z celkové ceny objednaných služeb;
od 59 do 30 dnů před termínem konání Akce 75% z celkové ceny objednaných služeb;
od 29 dnů do dne konání Akce nebo no-show 100% z celkové ceny objednaných služeb (tedy

celá cena).

Objednatel je oprávněn učinit bezplatnou redukci z objednaného počtu osob na stravu bez účtování storno poplatků ze
strany Dodavatele, a to nejdéle 7 dnů před termínem Akce a ve výši maximálně 10% z potvrzeného počtu účastníků.

2. Smluvní strany sjednávají, že storno závazně objednaných prostor lze účinně uskutečnit pouze písemnou formou.

Všeobecné podmínky
1. Bez předchozího písemného souhlasu nelze při akcích konzumovat donesená jídla a nápoje. I v případě poskytnutého

souhlasu má Dodavatel právo účtovat za donesené nápoje korkovné ve výši 400,- Kč / osoba.

2. Dohodnutá cena nájmu objednaných prostor zahrnuje mimo vlastní ceny nájmu pouze přípravu prostor a jejich vybavení
nábytkem, je-li k dispozici. V ceně není zahrnuto technické vybavení a jeho provoz. Pokud bude použito technického
vybavení Objednatele, bude Dodavatel oprávněn samostatně účtovat spotřebu el. energie.

3. Hudební nebo jiný umělecký program je nutno objednat předem včetně ujednaní o ceně s tím, že odpovědnost za dodržení
předpisů, zejména předpisů z oblasti autorského práva, nese Objednatel.

4. Objednatel je povinen požádat u Dodavatele o předchozí souhlas k instalaci propagačních materiálů a předmětů. Za škodu
vzniklou v souvislosti s instalací a za dodržení bezpečnostních předpisů při instalaci odpovídá Objednatel. Bude-li instalaci
zajišťovat Dodavatel, budou Objednateli účtovány náklady instalace a demontáže samotné.

5. Za cennosti vnesené do hotelu v souvislosti s Akcí odpovídá Dodavatel pouze v rozsahu dle ustanovení § 2946 odst. 1

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Za věci vnesené (oděvy, hudební nástroje apod.) nese Dodavatel
odpovědnost pouze tehdy, pokud budou na místě k tomu určeném (např. šatna). Dodavatel není zodpovědný za pojištění
věcí, které budou vystaveny v rámci prezentací, výstav apod. Tuto zodpovědnost nese Objednatel.

6. Dodavatel odpovídá za škody způsobené Objednateli ztrátou nebo zničením donesených předmětů do výše stanovené
zákonnými předpisy. Objednatel jako pořadatel Akce odpovídá Dodavateli za škodu způsobenou hosty, pracovníky
Objednatele a jím pověřenými osobami, která vznikne při pořádání Akce nebo v přímé souvislosti s ní.

7. Pro dovoz zboží ze zahraničí platí následující podmínky. Objednatel je povinen informovat Dodavatele o dodání a rozsahu
zboží předem. Objednatel též zodpovídá za zajištění doručení a vrácení dováženého zboží do a z hotelu. Objednatel je
zodpovědný za proclení zboží před dodáním do hotelu a je povinen zabezpečit odpovídající pojištění dováženého zboží.
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2. Dodavatel poskytne Hotelové služby v souladu s platnými předpisy a v souladu s cenami uvedenými v Nabidce/Objednávce. 
Další služby poskytnuté nad rámec této Nabídky/Objednávky, pokud nebude dohodnuto jinak, hradí klienti Objednatele sami 
přímo u Dodavatele. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, budou konzumované nápoje účtovány včetně platné DPH a dle 
skutečné spotřeby.

3. Dodavatel Vystaví finální fakturu po ukončení Hotelových služeb. Součástí faktury je přehled poskytnutých Hotelových služeb 
a dalších služeb Dodavatelem, který bude Objednateli zaslán ke schválení ještě před vystavením finální faktury.

4. Objednatel se zavazuje provést včasnou úhradu za vystavované faktury, a to nejpozději do 30 dnů od jejich vystavení. Termín 
uhrazení je stanoven okamžikem připsání částky na účet Dodavatele.

5. Počínaje 1. dnem po splatnosti faktury si Smluvní strany sjednávají smluvní úroky z prodlení, které je povinen zaplatit 
Objednatel Dodavateli ve výši 0,02 % z neuhrazené částky za každý započatý den prodlení. Objednatel se dále zavazuje 
uhradit Dodavateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s vymáháním výše specifikovaných pohledávek.

6. Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci faktury do třech (3) pracovních dní od obdržení oprávněné reklamace od Objednatele 
a Objednatel se tímto zavazuje k poskytnutí potřebné součinnosti. Objednateli se tímto lhůta splatnosti prodlužuje o dobu 
vyřízení reklamace. V případě neoprávněné reklamace se lhůta splatnosti neprodlužuje.

7. Jestliže Objednatel bude rozporovat určitou částku z finální faktury za Hotelové služby a další služby, je povinen uhradit 
fakturu bez rozporované částky v termínu splatnosti faktury. Dodavatel a Objednatel se následně zavazují vyřešit 
rozporovanou částku během 30 dní od doby, kdy byla faktura vystavena. Případná další platba týkající se rozporované částky 
bude splatná v následujících 30ti dnech po vyřešení rozporované částky.

Storno podmínky
1. V případě zrušení či redukce závazně objednaných prostor (sály, salonky) a/nebo technického vybavení a/nebo zrušení či 

redukce počtu účastníků na stravování dle Nabídky/Objednávky Objednatelem, je Dodavatel oprávněn požadovat po 
Objednateli uhrazení storno poplatků následovně:

ode dne potvrzení Nabídky/Objednávky do 90 dnů před termínem Akce 25% z celkové ceny objednaných služeb; 
od 89 do 60 dnů před termínem konání Akce 50% z celkové ceny objednaných služeb;
od 59 do 30 dnů před termínem konání Akce 75% z celkové ceny objednaných služeb;
od 29 dnů do dne konání Akce nebo no-show 100% z celkové ceny objednaných služeb (tedy

celá cena).

Objednatel je oprávněn učinit bezplatnou redukci z objednaného počtu osob na stravu bez účtování storno poplatků ze 
strany Dodavatele, a to nejdéle 7 dnů před termínem Akce a ve výši maximálně 10% z potvrzeného počtu účastníků.

2. Smluvní strany sjednávají, že storno závazně objednaných prostor lze účinně uskutečnit pouze písemnou formou.

Všeobecné podmínky
1. Bez předchozího písemného souhlasu nelze při akcích konzumovat donesená jídla a nápoje. I v případě poskytnutého 

souhlasu má Dodavatel právo účtovat za donesené nápoje korkovné ve výši 400,- Kč / osoba.

2. Dohodnutá cena nájmu objednaných prostor zahrnuje mimo vlastní ceny nájmu pouze přípravu prostor a jejich vybavení 
nábytkem, je-li k dispozici. V ceně není zahrnuto technické vybavení a jeho provoz. Pokud bude použito technického 
vybavení Objednatele, bude Dodavatel oprávněn samostatně účtovat spotřebu el. energie.

3. Hudební nebo jiný umělecký program je nutno objednat předem včetně ujednaní o ceně s tím, že odpovědnost za dodržení 
předpisů, zejména předpisů z oblasti autorského práva, nese Objednatel.

4. Objednatel je povinen požádat u Dodavatele o předchozí souhlas k instalaci propagačních materiálů a předmětů. Za škodu 
vzniklou v souvislosti s instalací a za dodržení bezpečnostních předpisů při instalaci odpovídá Objednatel. Bude-li instalaci 
zajišťovat Dodavatel, budou Objednateli účtovány náklady instalace a demontáže samotné.

5. Za cennosti vnesené do hotelu v souvislosti s Akcí odpovídá Dodavatel pouze v rozsahu dle ustanovení § 2946 odst. 1 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Za věci vnesené (oděvy, hudební nástroje apod.) nese Dodavatel 
odpovědnost pouze tehdy, pokud budou na místě k tomu určeném (např. šatna). Dodavatel není zodpovědný za pojištění 
věcí, které budou vystaveny v rámci prezentací, výstav apod. Tuto zodpovědnost nese Objednatel.

6. Dodavatel odpovídá za škody způsobené Objednateli ztrátou nebo zničením donesených předmětů do výše stanovené 
zákonnými předpisy. Objednatel jako pořadatel Akce odpovídá Dodavateli za škodu způsobenou hosty, pracovníky 
Objednatele a jím pověřenými osobami, která vznikne při pořádání Akce nebo v přímé souvislosti s ní.

7. Pro dovoz zboží ze zahraničí platí následující podmínky. Objednatel je povinen informovat Dodavatele o dodání a rozsahu 
zboží předem. Objednatel též zodpovídá za zajištění doručení a vrácení dováženého zboží do a z hotelu. Objednatel je 
zodpovědný za proclení zboží před dodáním do hotelu a je povinen zabezpečit odpovídající pojištění dováženého zboží.
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V případě těžkého nákladu Objednatel zajistí vyložení a naložení zboží. Dodavatel není zodpovědný za poškození či ztrátu
dováženého zboží.

8. Použití r^gzvu hotelu a loga pro media, tisk apod. je dovoleno pouze s předchozím písemným souhlasem Dodavatele.

9. Veškeré prostory hotelu jsou nekuřácké. Objednatel se zavazuje informovat účastníky Akcí o této skutečnosti.

10. Veškerá korespondence mezi Dodavatelem a Objednatelem související s objednanou Akcí je považována za součást této
Nabídky/Objednávky.

Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění 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, v platném znění).

2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy mezi stranami výslovně neupravené zákonem č. 89/2012
Sb., Občanský zákoník.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran,
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.

5. Dodavatel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném
znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve
lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění této smlouvy a dalších součástí
může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budeiovice.czl.

Dodavatel bere dále na vědomí, že Objednatel je povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož i jiné skutečnosti z ní nebo z jejího
naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro
účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této
smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se
vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemnén
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, co;
stvrzují svými podpisy.

/jů\ Ai * ^1012—
VČesk' ' ~ .................. e: 9.11.2022

Ing. Zdeněk Řeřábek

Clarion Congress Hotel České Budějovice
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* ČESKÉ BUDĚJOVICE

VEČERNÍ RAUT

Slané pochutiny na stoly - oříšky, brambůrky

Předkrmy a saláty
Variace mini chlebíčků - s uzený lososem 170 ks, se šunkou 170 ks, uherákem 170 ks

Kachní gaiantina s kaštany 30 g / 500 porcí
Čekankový salát, zlatá niva, jablka, vlašské ořechy 30 g / 500 porcí
Octy, oleje, doplňky

Výběr pečivá, pečené máslo

Teplé pokrmy

Smažené kuřecí mini řízečky 50 g / 500 porcí
Smažené vepřové mini řízečky 50 g / 500 porcí
Pečená vepřová panenka na houbovém ragú 50 g / 500 porcí
Selečí porchetta 50 g / 200 porcí
Slávky na bílém víně, plocholistá petržel 50 g / 200 porcí

Bramborový salát 50 g / 250 porcí
Brambory pečené po selsku se slaninou a česnekem 50 g / 500 porcí
Pečená kořenová zelenina na bylinkovém oleji 50 g / 250 porcí

Carving

Pečená vepřová šunka na medu s hořčicí a křenem 50 g / 500 porcí
Dezerty

Krájené čerstvé ovoce 25 kg
Mini dezerty - kokosové 125 ks, Tiramisu 125 ks, čokoládové 125 ks
Jahodová řez

Nápojový balíček
Welcome drink 500 x 0,11
Bílé víno Cuvée 300 x 0,15I
Červené víno Cuvée 300 x 0,151
Budweiser Budvar Original 400 x 0,51
Nealkoholické nápoje různé druhy 1000 x 0,2I
Káva Piazza d'Oro 250 ks

CLARION-HOTELS.CZ


