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S M L O U V A   O   P O S K Y T N U T Í   S L U Ž E B 
 

č.j.: 679-2016-14111 
 
uzavřená podle § 1746 odst. 2., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „občanský zákoník“) a ustanovení § 6 a §12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZVZ“) 
 

(dále jen ,,smlouva“) 
 
 

S M L U V N Í  S T R A N Y  
 
1. Česká republika – Ministerstvo zemědělství 

se sídlem: Těšnov 65/17, Praha – Nové Město, PSČ 110 00 
IČ: 00020478 
DIČ: není plátcem DPH 
Bankovní spojení: ČNB, centrální pobočka Praha 1, č.ú: 1226001/0710 
 
zastoupená ředitelem odboru Řídící orgán PRV, Ing. Josefem Taberym 
 
(dále jen „objednatel“)  

 
na straně jedné 

a 
2. Národní síť místních akčních skupin České republiky, z.s. 

Zapsaný ve Spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 63219 vedenou u 
Městského soudu v Praze 
se sídlem: Masarykovo náměstí 1, Benešov, PSČ 256 01 
IČ: 28554272 
DIČ: není plátcem DPH 
Bankovní spojení: Česká spořitelna 
Číslo účtu: 3625362339/0800 
 

zastoupená  předsedou výboru NS MAS:  právnickou osobou Posázaví o.p.s., IČ: 
27129772, se sídlem: Postupice, Zámek Jemniště 1, PSČ 25701, zastoupenou při 
výkonu funkce Václavem  Pošmurným 

 
(dále jen „poskytovatel“) 

na straně druhé 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
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Článek I. 
Předmět a účel smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout služby 
specifikované v odstavci 2 tohoto článku a závazek objednatele zaplatit 
poskytovateli cenu za poskytnuté služby. 

2. Poskytovatel se zavazuje jednorázově zprostředkovat organizační a technické 
zajištění akce Večer venkova, včetně zabezpečení kulturního programu, zajištění 
regionálních potravin pro přípravu občerstvení a degustaci značkových vín, 
dodání produktů do ochutnávání vzorků.  

Konkrétně se jedná o následující aktivity: 

 organizační zajištění – zajištění partnerů, zabezpečení dodavatelů 
regionálních potravinářských produktů, organizační zajištění doprovodného 
programu, 

 technické zajištění akce – příprava a rozeslání tištěných pozvánek (do cca 200 
ks), příprava plakátů ve formátu A2 (do cca 10 ks), zabezpečení 2 tradičních 
krojů pro hostesky (přivítání hostů), zajištění služeb moderátora po celou dobu 
večera, zabezpečení stylové výzdoby prostoru konání akce,  

 zabezpečení kulturního programu – vystoupení minimálně 2 hudebních kapel 
(včetně zajištění dopravy pro hudebníky), min. 1 kapela s folklórním 
zaměřením, 

 zajištění dodání regionálních produktů v odpovídajícím množství z území ČR; 
předpokládá se nabídka regionálních produktů v následujícím položkovém 
složení: 4-6 typů uzeniny, 3-5 typů slaného pečiva, 3-5 typů sladkého pečiva, 
3-5 typů sýrů, dodání ryb a zeleniny a 3-5 typů pokrmů z místních jihočeských 
surovin vhodných k nabídce v teplé formě, 

 degustace a prezentace vín v odpovídajícím množství bude zabezpečena 
včetně podávání odborných informací k nabízeným vínům, 

 zajištění adekvátního množství produktů do doprovodné akce – ochutnávání 
vzorků Regionálních potravin/potravin s označením Klasa/regionálních 
produktů a originálních produktů, dodané produkty budou prezentovány dle 
krajové příslušnosti (regionů NUTS 2). 
 

Místo a datum konání akce: Pivovarská zahrada, Výstaviště České Budějovice, 
26. 8. 2016, 18:00 hod. – cca 2:00 hod. (dne 27. 8. 2016) 
Předpokládaný počet osob: cca 250 

 

(dále jen ,,služby“) 

 

3. Účelem smlouvy je organizační a technické zajištění akce Večer venkova 
s důrazem na krajskou prezentaci regionálních produktů a potravin. Současně 
budou prezentovány příklady dobré praxe v rámci Programu rozvoje venkova ČR 
(dále jen „PRV“) na období 2007-2013, podmínky PRV 2014-2020 a zajištěno 
informování odborné veřejnosti o aktivitách Celostátní sítě pro venkov a jejích   



 
  

 3 

partnerů. Realizace této akce přispěje k plnění cílů Akčního plánu Celostátní sítě 
pro venkov pro období 2014-2020. Díky širokému plénu účastníků dojde ke 
snazšímu navázání kontaktů pro spolupráci na regionální i nadnárodní úrovni.  

4. Při organizaci akce bude ze strany poskytovatele zajištěno dodržování prvků 
povinné publicity Programu rozvoje venkova v souladu s Příručkou pro publicitu 
PRV 2014-2020 a s nařízením EU č. 808/2014. Ke stažení na 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-
2014/zakladni-informace/pravidla-pro-publicitu/ 

 
Článek II. 

Místo plnění, doba plnění 

1. Místem plnění je Pivovarská zahrada, Výstaviště České Budějovice.  

2. Datum plnění: 26. 8. 2016, 18:00 hod. – 27. 8. 2016 cca 02:00 hod.   

3. Poskytovatel pracuje na svůj náklad a na své nebezpečí, poskytovatel je povinen 
upozornit na nevhodné pokyny nebo nevhodnost věcí mu předaných. Na zjištěné 
nedostatky upozorní objednatel písemně poskytovatele a požádá o jejich 
odstranění. Takové žádosti je poskytovatel povinen ve lhůtě stanovené 
objednatelem vyhovět. 

4. Po skončení akce sepíší smluvní strany Protokol o poskytnutých službách, v 
němž bude uvedeno, zda byly služby poskytnuty v plném rozsahu v souladu s čl. I 
odst. 2 smlouvy, eventuálně budou popsány chybějící plnění a jejich vady. Tento 
Protokol o poskytnutých službách bude přílohou faktury. 

 
Článek III. 

Povinnosti objednatele a poskytovatele 

1. Objednatel se zavazuje: 

 poskytnout poskytovateli součinnost při realizaci příprav Večeru 
venkova. 
 

2. Poskytovatel se zavazuje: 

 zajistit služby specifikované v čl. I, odst. 2 Smlouvy, 

 poskytnout objednateli součinnost při realizaci průběžné kontroly 
naplňování zakázky dle této Smlouvy. 

 
 

Článek IV. 
Cena 

1. Cena je stanovená dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a činí 174 400,- Kč bez DPH, slovy 
stosedmdesátčtyřitisícčtyřista korun českých. Celková cena činí 174 400,- Kč 
včetně DPH, slovy stosedmdesátčtyřitisícčtyřista korun českých.  

2. Dohodnutá cena je cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré 
náklady poskytovatele související s poskytnutím služeb.  

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/zakladni-informace/pravidla-pro-publicitu/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/zakladni-informace/pravidla-pro-publicitu/
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Položka 
Cena bez DPH 
(Kč) 

Cena vč. 
DPH (Kč) 

Organizační zajištění akce 15 000,- 15 000,- 

Technické zajištění akce 17 000,- 17 000,- 

Kulturní program 28 900,- 28 900,- 

Dodání regionálních produktů 50 500,- 50 500,- 

Degustace a prezentace vín 35 000,- 35 000,- 

Produkty pro ochutnávání 28 000,- 28 000,- 

Celkem 174 400,- 174 400,- 

 

3. Platba proběhne v jedné splátce s tím, že budou uhrazeny skutečně poskytnuté 
služby (faktura bude vystavena na základě skutečně vynaložených nákladů). 
Částky jednotlivých nákladových položek se mohou změnit, přičemž celková 
maximální částka za poskytnuté služby – 174 400,- Kč musí být zachována. 
Rozsah skutečně poskytnutých služeb, včetně ceny za ně, bude obsažen 
v Protokolu o poskytnutých službách. V případě, že poskytovatel neposkytl služby 
v plném rozsahu, bude cena krácena o cenu neposkytnutých služeb, vycházející 
z rozpisu uvedeného v odst. 2 tohoto článku. Nárok objednatele na majetkové 
sankce a odstoupení od Smlouvy tímto ustanovením není dotčen. V případě 
vadného plnění bude cena snížena o částku, na níž se strany dohodly v Protokolu 
o poskytnutých službách. 

 
 

Článek V. 
Platební podmínky a fakturace 

 

1. Objednatel je povinen zaplatit poskytovateli cenu uvedenou v čl. IV po řádném 
a včasném poskytnutí služeb, a to ve lhůtě 30 dnů po obdržení vyúčtování ceny 
formou faktury doručené na adresu objednatele.  

2. Faktura bude hrazena z finančních prostředků podopatření 20.2 Podpora pro 
zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov z Programu rozvoje venkova ČR 
2014-2020. Přílohu faktury bude jako její nedílnou součást dále tvořit oběma 
smluvními stranami odsouhlasený Protokol o poskytnutých službách, který bude 
obsahovat vyúčtování v členění dle čl. IV. odst. 2 včetně prohlášení o řádném 
a objednatelem odsouhlaseném poskytnutí služeb a o ceně za tyto služby. 

3. Faktura poskytovatele musí obsahovat náležitosti účetního dokladu stanovené 
v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 

4. Nebude-li účetní doklad obsahovat stanovené náležitosti stanovené touto 
smlouvou a právními předpisy, včetně příloh stanovených touto smlouvou, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování. V tomto případě neplatí 
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původní lhůta splatnosti, ale celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení 
opravené nebo nově vystavené faktury.  

5. Objednatel neposkytne poskytovateli zálohy. 

6. Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu objednatele. 

 

 
Článek VI. 

Odpovědnost za vady  

1. V případě, že služby uvedené v článku I. odst. 2 Smlouvy vykazují vady, 
objednatel tyto vady bez zbytečného odkladu reklamuje a v reklamaci uvede, jak 
se zjištěné vady projevují. Odstranění vad provede poskytovatel okamžitě po 
obdržení reklamace na svůj náklad a na své nebezpečí, nejpozději však do 3 dnů 
od obdržení reklamace, není-li v reklamaci stanovena jiná lhůta.  
 

 
Článek VII. 

Sankční ustanovení, náhrada škody 

1. V případě prodlení objednatele s platbou, na kterou vznikl poskytovateli nárok, 
uhradí objednatel úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý, 
i započatý den prodlení.  

2. Neposkytne-li poskytovatel služby v souladu s čl. I odst. 2, zavazuje se 
poskytovatel uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. Tato smluvní pokuta se neuplatní, pokud závazek 
zanikl způsobem dle čl. IX odst. 2 písm. d) smlouvy 

3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 
v plné výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti poskytovatele 
vznikne, ani právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost 
poskytovatele ke splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by 
objednatel výslovně prohlásil, že na plnění povinnosti netrvá. 

4. Poskytovatel se zavazuje uhradit objednateli v případě porušení povinnosti 
mlčenlivosti dle článku X. odst. 7 smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč (slovy: 
dvacettisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.. 

5.  

6. Pokud dojde ze strany poskytovatele k porušení pravidel pro povinnou publicitu 
dle čl. I odst. 4, zavazuje se poskytovatel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,5 % z ceny plnění včetně DPH uvedené v čl. IV odst. 1 za každé jednotlivé 
porušení povinnosti.  

7. V případě, že poskytovatel neodstraní vady reklamované objednatelem ve 
stanovené lhůtě dle čl. VI odst. 1, zavazuje se poskytovatel uhradit smluvní 
pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

8. Pokud dojde k zániku smlouvy dle čl. IX odst. 2 písm. d) smlouvy, je poskytovatel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 45 % z celkové ceny díla 
(včetně DPH) dle čl. IV odst. 1. 
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9. V případě, že poskytovatel neodstraní nedostatky zjištěné objednatelem ve 
stanovené lhůtě dle čl. II odst. 3, zavazuje se poskytovatel uhradit smluvní pokutu 
ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

10. Podpisem této smlouvy bere poskytovatel na vědomí, že objednatel 
je organizační složkou státu a v případě nedostatku finančních prostředků může 
dojít k úhradě daňových dokladů (faktur) až v návaznosti na přidělení potřebných 
finančních prostředků ze státního rozpočtu. Tato případná zaviněná časová 
prodleva nemůže být pro účely plnění práv a povinností z této smlouvy 
vyplývajících považována za zaviněné prodlení na straně objednatele v rámci 
platebních podmínek a nelze proto z tohoto důvodu uplatňovat vůči objednateli 
žádné sankce. 

11. Poskytovatel smlouvy souhlasí, aby objednatel každou smluvní pokutu nebo 
náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, započetl vůči platbě (faktuře) ve smyslu 
ustanovení čl. V. Pokud by poskytovatel nestačil smluvní pokutu krýt dle čl. V., 
zavazuje se k doplacení dlužné částky, a to do 30 kalendářních dnů ode dne 
převzetí písemné výzvy objednatele.  

 

Článek VIII. 
Licenční ujednání 

1. Ohledně případných autorských děl dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která by mohla 
v souvislosti s plněním této smlouvy vzniknout, se smluvní strany dohodly na 
následujícím. 

a) Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj 
účet majetková práva autorů k předmětu plnění díla a že má souhlas autorů 
k uzavření následujících licenčních ujednání, toto prohlášení zahrnuje i 
taková práva autorů, která by vytvořením plnění díla teprve vznikla.  

b) Poskytovatel poskytuje objednateli (nabyvateli licence) oprávnění ke všem 
v úvahu přicházejícím způsobům užití díla a bez jakéhokoliv omezení, a to 
zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

c) Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytnutí této licence je již 
zahrnuta v ceně díla podle čl. IV. této smlouvy. 

d) Poskytovatel díla poskytuje licenci objednateli (nabyvateli licence) jako 
výhradní, kdy se zavazuje neposkytnout licenci třetí osobě a plnění díla 
sám neužít.  

e) Objednatel (nabyvatel licence) je oprávněn práva tvořící součást licence 
zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě. 

f) Objednatel (nabyvatel licence) je oprávněn upravit či jinak měnit plnění díla, 
jeho název nebo označení autorů, stejně jako spojit plnění díla s jiným 
dílem nebo zařadit plnění díla do díla souborného, a to přímo nebo 
prostřednictvím třetích osob. 
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g) Poskytovatel tímto prohlašuje, že pokud v souvislosti s plněním na základě 
této smlouvy vytvořil databáze, zřídil je pro objednatele jako pro 
pořizovatele databáze dle § 89 autorského zákona a objednateli tak svědčí 
všechna práva na vytěžování nebo na zužitkování celého obsahu 
databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a právo 
udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva. Objednatel je oprávněn 
databázi měnit a doplňovat bez souhlasu a vědomí poskytovatele 

h) V případě, že by se z jakéhokoliv důvodu stal pořizovatelem databáze 
poskytovatel, poskytovatel touto smlouvou převádí veškerá práva k 
databázi na objednatele a objednatel tato práva přijímá. 

i) Stejně tak v případě, že poskytovateli vznikla na základě této smlouvy 
zvláštní práva pořizovatele databáze ve smyslu § 88 a násl. autorského 
zákona, poskytovatel touto smlouvou veškerá tato práva převádí dle § 90 
odst. 6 autorského zákona na objednatele a objednatel tato zvláštní práva 
pořizovatele databáze přijímá. 

j) Smluvní strany se výslovně dohodly, že odměna za převod veškerých práv 
k databázi, včetně zvláštních práv pořizovatele databáze, je již zahrnuta v 
ceně díla podle čl. IV. této smlouvy. 

 

 

Článek IX. 
Trvání smlouvy 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne podpisu smlouvy druhou ze 

smluvních stran do dne 27. 8. 2016 (den ukončení akce). 
2. Tato smlouva bude ukončena, nastane-li některý z následujících případů: 

a) splněním smlouvy 
b) písemnou dohodou smluvních stran 
c) odstoupením od smlouvy (dle čl. IX odst. 3) 
d) zánikem závazku s odkazem na § 1980 občanského zákoníku (tzv. fixní 

závazek), a to v případě že poskytovatel nedodrží dobu plnění 
uvedenou v čl. I odst. 2 (doba plnění uvedena také v čl. II odst. 2). V 
takovém případě zaniká závazek vyplývající z této smlouvy počátkem 
prodlení poskytovatele, ledaže objednatel poskytovateli bez zbytečného 
odkladu oznámí, že na splnění smlouvy trvá. 

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že 
a) na majetek poskytovatele byl prohlášen úpadek nebo 
b) poskytovatel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního 

řízení nebo 
c) insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 

nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů nebo 

d) poskytovatel vstoupí do likvidace. 
e) dojde k podstatnému porušení povinnosti poskytovatele, za něž se 

považuje zejm. neposkytnutí služeb v souladu s čl. I odst. 2 smlouvy 
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(toto ustanovení tohoto písmena se neuplatní, zanikl-li závazek dle čl. 
IX odst. 2 písm. d) smlouvy). 
 

Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je vždy bez jakýchkoliv 
sankcí. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti doručením písemného 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
 

4. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající 
se nároku z vadného plnění, nároku z náhrady škody, nároku ze smluvních 
pokut či úroků z prodlení, licenční ujednání, ustanovení o ochraně informací a 
mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají 
trvat i po zániku této smlouvy. 

 
Článek X. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

2.  Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech každý s platností originálu, z 
nichž objednatel obdrží tři výtisky a poskytovatel obdrží jeden výtisk. 

3. Veškeré změny a dodatky smlouvy budou uskutečněny po vzájemné dohodě 
smluvních stran formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.  

4. Poskytovatel tímto prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není v likvidaci a není 
vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákona), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje 
se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím 
úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti. 

5. Poskytovatel se zavazuje provést požadované službu podle této smlouvy včas 
a řádně a zodpovídá za jeho kvalitní a odborné provedení.  

6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, rozumějí mu 
a souhlasí s ním, a dále že potvrzují, že smlouva je uzavřena bez jakýchkoli 
podmínek znevýhodňujících jednu ze stran. 

7. Poskytovatel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele 
v souvislosti s plněním smlouvy. 

8. Poskytovatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o finanční kontrole), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů. 

9. Poskytovatel je srozuměn s tím, že objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy 
a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy 
odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 
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Sb., o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí 
objednatel. 

10. Poskytovatel se zavazuje při poskytování služby postupovat s veškerou odbornou 
péčí a dodržovat všechny právní předpisy vztahující se k poskytované službě. 
V případě jejich porušení vzniká objednateli nárok na náhradu škody způsobené 
porušením těchto povinností. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly 
poskytovatele, co se týče přípravy akce.  

11. Poskytovatel se zavazuje postupovat při plnění smlouvy v souladu se smlouvou a 
se všemi účinnými právními předpisy (včetně povinností uvedených v čl. I odst. 
4). 

12. Poskytovatel může pověřit poskytováním části služeb třetí osobu. Při poskytování 
služeb touto třetí osobou má poskytovatel povinnost jako by služby poskytoval 
sám. 

13. Poskytovatel má povinnost řídit se veškerými (písemnými i ústními) pokyny 
objednatele, pokud nejsou v rozporu se zněním smlouvy nebo s právními 
předpisy. 

14. Pro případné soudní spory mezi smluvními stranami vyplývající z této smlouvy 
a/nebo v souvislosti s ní je dána pravomoc věcně a místně příslušného soudu. 

15. V případě, že práva a povinnosti smluvních stran nejsou upraveny touto 
smlouvou, řídí se ustanoveními občanského zákoníku. 

16. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, rozumějí mu a 
souhlasí s ním, a dále potvrzují, že smlouva je uzavřena bez jakýchkoliv 
podmínek znevýhodňujících jednu ze smluvních stran. Tato smlouva je projevem 
vážné, pravé a svobodné vůle smluvních stran, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy.  

 
 
 
V  Praze   dne 17.8.2016   V   dne  18.8.2016 
 
 
         
 
     ................................…..                                                ......................................... 
            za objednatele                                                            za poskytovatele 
 
      Ministerstvo zemědělství  Národní síť Místních akčních skupin  
  České republiky, z.s. 
            Ing. Josef Tabery                                             Václav Pošmurný 
 ředitel odboru Řídící orgán PRV                       zastupující při výkonu funkce  
                                                                  Posázaví, o,p.s., předsedu výboru NS MAS 
 

 


