SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ CATERINGOVÝCH SLUŽEB
je uzavřena ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“),

mezi účastníky
…………………………………………
………………………………………….
IČ:…………………………………………………………………
dále jen „Objednatel“
a
Woduplus s.r.o.
IČ: 081 85 263
se sídlem Pávovská 3107/21, 586 01 Jihlava
zastoupení: Petr Dušek, jednatel
dále jen „Poskytovatel“
__________________________________________________________________________________
1. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1 Tato Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Poskytovatelem za účelem zajištění cateringových
služeb nezbytných k řádnému zabezpečení akce „……………“ která se uskuteční dne ……..
v …….(dále jen „akce“).
1.2 Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele zajistit pro Objednatele služby v rozsahu
definovaném v příloze č. 1 této Smlouvy za podmínek stanovených dále touto Smlouvou a pokyny
Objednatele (dále jen „služby“).
1.3 Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit
Poskytovateli ujednanou cenu, a to za podmínek dále stanovených.
2. ZPŮSOB PLNĚNÍ
2.1 Objednatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli veškeré informace a součinnost nezbytnou k tomu,
aby byl Poskytovatel schopen poskytnout dohodnuté Služby ve sjednaných termínech. Informace a
konkrétní pokyny a zpřesnění k poskytování Služeb Poskytovatel obdrží prostřednictvím
…………………………….. jež bude kontaktní osobou Objednatele, nebo prostřednictvím jiné osoby,
která bude v daném případě písemně pověřena.
2.2 Kontaktní osobou Poskytovatele pro plnění této Smlouvy je ………………………………………
2.3 Písemná komunikace mezi oprávněnými či kontaktními osobami Objednatele a Poskytovatele bude
probíhat přednostně prostřednictvím elektronické pošty, pokud se Smluvní strany nedohodnou pro
jednotlivé případy jinak.
2.4 Jestliže se Objednatel ocitne v prodlení s plněním povinnosti poskytnout Poskytovateli včas a řádně
informace, jsou-li takové informace nezbytné k plnění Smlouvy, a to i přes písemnou výzvu

Poskytovatele, je Poskytovatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. V takovém případě je Objednatel
povinen uhradit Poskytovateli za Služby poskytnuté do té doby poměrnou část ceny ujednané dle této
Smlouvy.
2.5 Objednatel je oprávněn dle potřeby průběžně udělovat Poskytovateli písemné pokyny ke konkrétním
postupům Poskytovatele při plnění Smlouvy.
3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
3.1 Služby budou poskytnuty dne 4.6.2022. Konkrétní závazné termíny poskytování služeb jsou
stanoveny v příloze č. 1 této Smlouvy, popř. budou stanoveny postupem dle čl. 2. této Smlouvy.
3.2 Místem plnění jsou prostory Zámku Příseka č.p. 18.
4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 Celková cena za Služby poskytnuté Poskytovatelem podle článku 1. odst. 1.2 této Smlouvy bude
činit nejvýše ……………..,- Kč včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“ a „Celková cena“).
4.2 Celková cena dle odst. 4.1 tohoto článku je maximální a nepřekročitelná. Předpokládaná cenová
kalkulace je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy.
4.3 Objednatel uhradí Poskytovateli pouze skutečně řádně a včas poskytnuté Služby (dále jen „Konečná
cena“) až do výše Celkové ceny. Výše Konečné ceny bude uvedena ve vyúčtování. Úhrada Konečné
ceny bude Objednatelem provedena na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného
Poskytovatelem po splnění závazku Poskytovatele a akceptaci Služeb a vyúčtování ze strany
Objednatele a doručeného Objednateli, přičemž vyúčtování bude tvořit přílohu této faktury.
4.4 Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle 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 (jedná se především o označení faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních
stran, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH), a bude mít náležitosti
obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku.
4.5 Faktura je splatná do 10 dnů po jejím doručení Objednateli. Konečná cena bude uhrazena bankovním
převodem na účet Poskytovatele uvedený na faktuře a v záhlaví této Smlouvy. Povinnost Objednatele
zaplatit Konečnou cenu je splněna připsáním příslušné částky na účet Poskytovatele. Objednatel
neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na
faktuře budou v této měně.
Objednatel uhradí Poskytovateli,
- zálohu ve výši 50% kalkulované ceny, do 5 dnů po rezervaci konání akce v daném termínu převodem
na účet zhotovitele
- 50% kalkulované ceny uhradí objednatel zhotoviteli nejpozději 14 dnů před konáním akce převodem
na účet zhotovitele
- v případě rezervace akce ve lhůtě 14 dnů, nebo méně před konáním akce uhradí objednatel zhotoviteli
do 3 dnů po rezervaci 100% kalkulované cen převodem na účet zhotovitele
4.6. Storno poplatky
Při zrušení akce (odstoupení od smlouvy o zajištění cateringových služeb) objednatelem, je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli storno poplatek (odstupné),

-

-

-

-

při zrušení akce ve lhůtě do 61 dnů před dohodnutým termínem jejího konání – storno poplatek
ve výši 20 % z poskytnuté zálohy (50% kalkulované ceny) na úhradu kalkulované a dohodnuté
ceny akce
při zrušení akce ve lhůtě 60–31 dnů před dohodnutým termínem jejího konání – storno poplatek
ve výši 70 % z poskytnuté zálohy (50% kalkulované ceny) na úhradu kalkulované a dohodnuté
ceny akce
při zrušení akce ve lhůtě 30–15 dnů před dohodnutým termínem jejího konání – storno poplatek
ve výši 100 % z poskytnuté zálohy (50% kalkulované ceny) na úhradu kalkulované a dohodnuté
ceny akce
při zrušení akce ve lhůtě 14 dnů a méně před dohodnutým termínem jejího konání – storno
poplatek ve výši 100 % z celkové kalkulované a dohodnuté ceny akce

5. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE
5.1 Poskytovatel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou předmětu plnění a
že je způsobilý k řádnému a včasnému splnění svého závazku dle této Smlouvy. Dále prohlašuje, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky potřebné k bezchybnému plnění
Smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému plnění
předmětu Smlouvy.
5.2 Poskytovatel se zavazuje splnit předmět Smlouvy s odbornou péčí, řádně a včas v souladu s pokyny
a zájmy Objednatele, s touto Smlouvou a relevantními právními předpisy. Na žádost Objednatele bude
Poskytovatel bez zbytečného odkladu podávat Objednateli zprávy ohledně plnění předmětu této
Smlouvy.
5.3 Poskytovatel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít,
byť i částečně, vliv na schopnost Poskytovatele plnit jeho povinnosti vyplývající z této Smlouvy.
Takovým oznámením však Poskytovatel není zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti vyplývající mu
z této Smlouvy.
5.6 Poskytovatel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobí v souvislosti s plněním předmětu
této Smlouvy. Této odpovědnosti se zprostí, pokud prokáže, že škodu nezavinil. Poskytovatel se vždy
zprostí odpovědnosti za škodu také v případě, pokud Objednatele upozorní na nevhodnost jeho pokynů
a Objednatel přesto postupuje způsobem, který byl Poskytovatelem označen za rizikový.
5.7 Objednatel odpovídá Poskytovateli za škodu, kterou mu způsobí v souvislosti s plněním předmětu
této Smlouvy, zejména se jedná o škodu způsobenou na zařízení Poskytovatele a prostorách jeho
provozovny (pokud budou služby poskytovány v provozovně Poskytovatele)
6. TRVÁNÍ A MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY
6.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ……………...
6.2 Před uplynutím termínu dle odst.
6.3 tohoto článku lze tuto Smlouvu lze ukončit dohodou Smluvních stran nebo odstoupením. Dohoda i
odstoupení musejí mít písemnou formu. Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti okamžikem doručení
druhé Smluvní straně, a to na adresu sídla Smluvní strany uvedenou u identifikace Smluvních stran v
úvodu této Smlouvy.
6.4. Pokud Objednatel odstoupí od této smlouvy, aniž by Poskytovatel porušil smlouvu podstatným
způsobem, je povinen uhradit Poskytovateli storno ve výši 20 % kalkulované ceny služby, pokud
odstoupení oznámí Poskytovateli ve lhůtě 14 dnů před termínem poskytnutí služby, storno ve výši 50 %
této ceny , pokud bude odstoupení oznámeno ve lhůtě méně než 7 dnů před termínem poskytnutí služby.

6.5 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy z důvodů uvedených v této Smlouvě a v
Občanském zákoníku a dále z důvodu podstatného porušení této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002
Občanského zákoníku, pokud podstatné porušení této Smlouvy, které je důvodem pro odstoupení od
Smlouvy, nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913 odst. 2
Občanského zákoníku.
6.6. Termín poskytování služby je stanoven dne ……. v době od …………..do…………hod. Pokud
bude Objednatel požadovat prodloužení této doby, je povinen uhradit Poskytovateli paušální částku
……….Kč za každou započatou hodinu o kterou bude překročen původně sjednaný čas poskytování
služby.
7. SANKCE
7.1 V případě prodlení s úhradou faktury je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní
straně. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena povinnost Poskytovatele
nahradit v plné výši újmu vzniklou Objednateli porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta
týká.
8. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných
dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou
formou se nepřihlíží.

V ……………………dne……………………..

______________________
Poskytovatel

_________________________
Objednatel

