
SMLOUVA o zajištění rautového pohoštění 

Č. smlouvy poskytovatele č. smlouvy objednatele 
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Poskytovatel: Objednatel: 

FRENCH-REST spol. sr.o. Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
., 

{dále jen „poskytovatel") (dále jen „objednatel") 

Se sídlem 
Na Pankráci 15/1684 Se sídlem Jankovcova 1518/2 
140 00 Praha 4 170 04 Praha 7 

Jednající Dr. Michal Vevera Zastoupení Ing. Vendula Tyllová 

Funkce ředitel společnosti Funkce ředitelka odboru finančního 

Kontaktní osoba Hynek Ondrá_ček Kontaktní osoba Ing. Zuzana Weisgarberová 

Tel. 222002298 Tel. 233045254 ·, 

E-mail bankety@francouzskarestaurace.cz E-mail zuzana.weisgarberova@nku.cz 

Fax --- Fax ---

IČ 25653491 IČ 49370227 

DIČ CZ25653491 DIČ není plátce DPH 

Zapsána 
vedeném Městským soudem 

v Obchodním 
rejstříku 

v Praze, oddíl C, vložka 58357 

Bank. spojení 4223011004/2700 Bank. spojení 107-30027001/0710

tímto uzavírají smlouvu o zajištění rautového pohoštění dne 1. října 2018 v rámci akce Oslavy 25. výročí založení

NKÚ a konání mezinárodního semináře za podmínek v této smlouvě stanovených. 

1. Účelem této smlouvy je zajištění rautového pohoštění dne 1. října 2018 pro účastníky akce Oslavy 25. výročí

založení NKÚ a konání mezinárodního semináře, kterou pořádá objednatel.

2. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout následující služby:

Rautové pohoštění dne 1. října 2018 v čase 10:00-22:00 

UVÍTACÍ NÁPOJ: 

{Podáváno obslužným personálem při příchodu hostů.) 

Sklenka Prosecco Serenissima, Extra dry, D. O. C. 
a 
pomerančový džus, perlivá a neperlivá voda 

Studené pohoštění: 

o 10:00 - 16:00 příprava akce
o 16:00 - 16:45 podávání uvítacího nápoje
o 18:30 - 22:00 podávání pohoštění
o 22:00 ukončení akce

0,11 

0,21 

(Založeno na občerstvovacích stolech, celkem 135 g na osobu.) 

Krevety s quinoa salátem a mangem 
Marinované krůtí kousky s dipem Tandori masa la 
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Grilované papriky s jogurtovým dresinkem 

Filírovaný hovězí flank steak, kajenský pepř 

Sušená francouzská šunka podávaná s melounem a rukolou 

Saláty: 

{Založeno na občerstvovacích stolech, celkem 60 g na osobu.) 

Trhaný listový salát, výběr čerstvé zeleniny a variace studených dresinků 

Salát z kuřecího masa s medovým dresinkem 

Salát z papáji, koriandru a limetky 

Teplé pohoštění: 

{Podáváno kuchařem, celkem 180 g teplého pohoštění na osobu a 150 g přílohy na osobu.) 

Losos s hrubozrnnou hořčicí 

Hovězí Balette s omáčkou ze zeleného pepře 

Kuřecí nudličky se sweet chilli omáčkou 

Bramborové gnocchi s petrželkou a smetanovou omáčkou se žampióny 

Teplý salát z tarhoni, grilované shitake, jarní cibulka 

Restovaná zeleninka s čerstvou petrželí 

Ratte brambůrky pečené s pancettou 

Basmati rýže 

Dezerty: 

(Založeno na občerstvovacích stolech, celkem 100 g na osobu.) 

Cheesecake s glazé z lesních plodů 

Kávová panna cotta 

Čokoládový dort s maracujou 

Nugátový řez s kahlúou 

Ovocné mini tartaletky 

Live station: 

Slivovicová zmrzlina míchaná pomocí suchého ledu, s marinovanými švestkami 

Nápoje: 

Neomezená konzumace piva, vína a nealkoholických nápojů, káva/čaj 

Pilsner Urquell 12 

Veltlínské zelené, Chateau Valtice 

Rulandské modré, Mikrosvín Mikulov 

3. Platební podmínky:

Cena menu za 1 osobu včetně DPH

Předpokládaný počet účastníků
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1000,- Kč 
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Celková cena za menu zahrnuje veškerý inventář, mobiliář, personál a dopravu. 

4. Počet účastníků uvedený v bodu 3 je pouze orientační a nezávazný. Změnu počtu účastníků

je objednatel povinen oznámit poskytovateli nejpozději do 14. září 2018_. Takto upravený počet bude

považován za základ fakturačních výpočtů. 

5. Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli služby specifikované v bodu 2 s odbornou péčí dle

instrukcí a požadavků objednatele. Místem plnění služeb je Lichtenštejnský palác. Služby budou

poskytnuty dne 1. října 2018 od 10:00 do 22:00 hodin. 

6. Veškeré platby objednatele budou uskutečněny v české mene na účet poskytovatele

č. 4223011004/2700, vedený u Unicredit Bank, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, 14092 Praha 4.

7.Celkovou cenu řádně a včas poskytnutých služeb zaplatí objednatel na základě faktury vystavené

poskytovatelem. Právo fakturovat poskytovateli vzniká až po odsouhlasení celkového závěrečného

vyúčtování poskytnutých služeb objednatelem. Toto závěrečné vyúčtování se poskytovatel zavazuje 

předložit ihned po skončení akce dne 1. října 2018. Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení 

objednateli. Faktura musí obsahovat číslo smlouvy objednatele a náležitosti podle zákona o dani 

z přidané hodnoty. V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti nebo bude 

obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit poskytovateli se zdůvodněním 

k doplnění či opravě. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené 

faktury objednateli. 

8. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodů. V případě, že objednatel odstoupí od

této smlouvy po 14. září 2018, je poskytovatel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši

5 000 Kč. 

9.V případě, že v důsledku porušení povinností uvedených v této smlouvě poskytovatelem bude 

narušen řádný průběh akce v časech uvedených v bodě 2, vznikne objednateli nárok na smluvní 

pokutu ve výši 10 000 Kč. Objednatel dále nebude povinen hradit cenu služby, s jejímž poskytnutím 

byl poskytovatel v prodlení. 

10. Poskytovatel odpovídá za veškerou vzniklou škodu, kterou způsobil objednateli nebo třetí osobě

v souvislosti s poskytováním služeb specifikovaných v bodě 2 této smlouvy porušením zákonné

povinnosti, smluvní povinnosti nebo porušením zásad dobrých mravů.

Poskytovatel se zavazuje, bude-li to možné a účelné, k náhradě škody uvedením do předešlého

stavu. Možnost a účelnost náhrady škody uvedením do předešlého stavu posoudí objednatel a bez

zbytečného odkladu rozhodne o náhradě škody buďto uvedením do předešlého stavu, přičemž

současně stanoví způsob uvedení do předešlého stavu, nebo o peněžní náhradě škody.

Jestliže objednatel jako poškozená strana musel vynaložit náklady v důsledku porušení zákonných

nebo smluvních povinností poskytovatele nebo v důsledku porušení zásad dobrých mravů

poskytovatelem (na odstranění či zmírnění takto vzniklých následků), zahrnují se tyto náklady

do škody a poskytovateli jako povinné smluvní straně vzniká povinnost i k jejich náhradě.
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Nejvyšší ke �lrolní úřad 
Jar:kovcova 2 

1 70 04 Praha 7

(9) 

11. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originál!-!, z nichž objednatel obdrží
dva a poskytovatel jeden stejnopis.

12. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy, všech jejích příloh a
dodatků na internetových stránkách objednatele s nepřetržitým dálkovým přístupem.

13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne A/) j q � {!;)/ J>
:---------------------�-------------------------------

V Praze dne 13 -09- 2018 

Dr. Michal Vevera 
ředitel společnosti 
FRENCH-REST spol. s r.o. 
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_____________________________________ f -------- ·------------

Ing. Vendula Tyllov� 
ředitelka odboru finačního 
Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
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