
VYSTAVÍ STE KUJIP01GHTD6

SMLOUVA O ÚČASTI NA VÝSTAVĚ
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce

a roku mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany
Výstaviště České Budějovice a.s.
Se sídlem Husova tř. 523/30, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 
Zastoupená předsedou představenstva Ing. Mojmírem Severinem,
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích 
v oddíle B vložka 626 
IČ: 60827475
DIČ: CZ60827475
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka České Budějovice
Číslo účtu: 3561196/0300

Technický zástupce: Bc. Zdeněk Uhlíř, tel. 778 726 586, e-mail: uhlir@vcb.cz 

(dále jen ,,VCB“)

Kraj Vysočina
Se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
zastoupený MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
kpodpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje
IC: 70890749
DIČ: CZ70890749
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s., Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
Plátce DPH: ANO
Technický zástupce: Ing. Jitka Meruňková, tel. 564 602 365, 724 650 171, e-mail: 
merunkova.j @kr-vy socina. cz

(dále jen ,,KV“)

II. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je umožnění prezentace KY na výstavě Země živitelka v roce 2019, pořádané 
VCB a konané ve dnech 22. 8. - 27. 8. 2019.

III. Povinnosti smluvních stran
1. VCB zajistí v termínu od 22. 8. do 29. 8. 2019:

- plochu stánlcu o velikosti 28 m2 (7x4 m) v pavilonu TI
další služby dle přihláškového formuláře na výstavu Země živitelka 2019 a to:

Položka m2/ks Kč/m2 Celkem DPH Celkem Celkem
DPH včetně DPH

registrační poplatek 2 500 Kč 21% 525 Kč 3 025 Kč
krytá plocha 28 2 400 Kč 67 200 Kč 21% 14 112 Kč 81 312 Kč
služební průkaz 7 458 Kč 3 207 Kč 21% 853 Kč 4060 Kč
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VÝSTAVIŠTĚy
parkovací karta
připojení k internetu přes Wifi
úklid
celkem

3 1157 Kč 3471Kč
1 +2 4 300 Kč
196 15 Kč 2 940 Kč

83 618 Kč

21% 729 Kč 4200 Kč
21% 903 Kč 5 203 Kč
21% 617 Kč 3 557 Kč

101 357 Kč

Cena bez DPH činí 83 618, 00 Kč, DPH je 17 739, 00 Kč, cena vč. DPH celkem 101 357, 00 Kč. 
Celková cena (tj. včetně DPH) může být navýšena nejvýše o 10 % z důvodu nákupu dalších služeb 
např. parkovacích karet.

2. VCB předá plochu Stánku uvedenou v odstavci 1. tohoto článku k montáži a realizaci Stánku firmě 
BENT s.r.o., U Výstaviště 1485, 370 05 České Budějovice, IČ 49061160
nebo jí pověřené osobě ihned po podpisu této smlouvy, nejpozději však dne 16. 8. 2019, na základě 
podepsaného předávacího protokolu.

IV. Platební podmínky
Cena za prezentaci KV na výstavě Země živitelka dle článku III. této smlouvy je stanovena dle 
objednaných služeb a platného ceníku této výstavy a je splatná na základě faktury vystavené VCB. 
Cena je konečná. Platba bude uhrazena nejpozději den před výstavou tj. do dne 21. 8. 2019. Faktura 
musí obsahovat veškeré náležitosti daňového 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 (dále jen „zákon o DPH“). Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti 
vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná 
faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
Úhrada za plnění předmětu smlouvy dle článku II. této smlouvy bude realizována bezhotovostním 
převodem na účet VCB, uvedený v článku I této smlouvy, který je správcem daně (finančním úřadem) 
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 
Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy VCB stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 
109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, smluvní strany se dohodly, že KV uhradí 
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. KV takto provedená úhrada je považována 
za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované VCB.

IV. Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá do konce roku 2019.

V. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

’účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

2. Výběr VCB byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných 
zakázek č. 07/2017 ze dne 15. 05. 2017.

3. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle §5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) splní KV.
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VÝSTAVIŠTĚV
4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru KV výslovně prohlašuje VCB, že je s touto skutečností 

obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a 
za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. VCB výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v registru smluv.

6. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen po předchozí dohodě účastníků a to formou 
číslovaných písemných dodatků, které podepíší obě strany.

7. Tato smlouva byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne 2. 7. 2019 a schválena 
usnesením č. 1203/20/2019/RK.

8. Tato smlouvaje sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, kdy každá strana obdrží 
jedno podepsané paré..

9. Oba účastníci shodně prohlašují, že souhlasí s celým obsahem smlouvy.

10. Otázky smlouvou výslovně neupravené se řídí jim nejbližšími ustanoveními občanského zákoníku, 
zejména § 2201 anásl.

V Českých Budějovicích dne 12. 07, 2019

Za VCB:

IngŤMojmir Severin 
předseda představenstva

VÝSTAVIŠTĚ
“'Ač ČESKÉ BUDĚJOVICE

Výstaviště České Budějovice a.s. 
Husova 523/30,370 05 České Budějovice 

IČ: 60827475, DIČ: CZ60827475, č. ú.:3561196/0300

ZaKV: 17.07.m

Ing. BcyMartin Hyský 
člen rady kraje

Kraj vysočina
lilium $7, 5*7

80
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