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Objednávka  na zajištění propagačních materiálů PRV v roce 2016 

 

 
Vážená paní Mládková, 

 
v návaznosti na Vaši nabídku u Vás objednáváme zajištěni propagačních materiálů PRV 
(skládací deštník Drizzle, Rotate Basic USB Black 8GB laser  1/1, bavlněná nákupní taška). 

 
Přesná specifikace objednávky je následující: 

a) skládací deštník Drizzle 
Deštník  skládací  s  automatickým  systémem  open/close ,  s  plastovou  rukojeti, 
černý s barevným lemem, 7 panelů. Včetně obalu. 
Rozměr rozložený: průměr 900 x 550 mm. Rozměr složený průměr 50 x 290 mm 
grafika: tisk 1/0, pravděpodobně bílá, loga EU + MZe + PRV, pouze na jedno pole 
množství: 200  ks celkem 

b) rotate Basic USB Black 8GB laser 1/1 
Materiál: plast + kov, rozměr: 58 x 20 x 9 mm, otočná krytka 
8GB, nahráni dat, baleno v průhledném sáčku, nebo papírové krabičce 
grafika: laserový popis, 1. strana - logo EU - 2. strana logo PRV 
množství: 200 ks celkem celkem 

c) bavlněná nákupní taška 
Nákupní taška s dlouhými uchy, 100% bavlna (100 g/m2) 
Rozměry: 38 x 42 x 0,5 cm 
grafika: tisk 1/0, bílá, loga EU + MZe + PRV 
množství: 1000 ks celkem 

Včetně dodánicelkového  objednaného  množství kusů do sídla objednatele. 

 
Propagační předměty budou obsahovat loga dle Manuálu - Jednotného vizuálního stylu ESI 
fondů v programovém období 2014-2020 (dodá objednatel). 
Grafické návrhy (včetně všech úprav dle požadavků objednatele) budou objednateli předány 
k užíváni na základě licenčních ujednáni (viz  příloha č. 1) a zaslány předem ke  kontrole 
a schválení. 

 
 

EVROPSKÁ UNIE 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

Evropa investuje do venkovských oblastí 

• Program rozvoje venkova 
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Termín zaslání grafického návrhu všech typů propagačních předmětů ke  kontrole: 11. 8. 

2016. 
Termíny dodání díla do sídla objednatele na základě tel. dohody: a) skládací deštník Drizzle, 
b) rotate Basic USB Black 8GB laser 1/1, c) bavlněná nákupní taška do 22. 8.  2016. 

 

Předpokládaná celková cena: 99 944,40 Kč včetně DPH (z toho DPH 21 % činí 16 3074,40 
Kč). Předpokládaná celková cena se může změnit na základě dohody ŘO a dodavatele . 

 
Faktura s termínem splatnosti 21 dní bude proplacena v rámci podopatření 20.1 „Podpora na 
technickou pomoc (kromě CSV)" Programu rozvoje venkova 2014-2020 na základě dodacího 
listu podle skutečně dodaných  kusů propagačních  předmětů. Faktura bude  vystavena 
a zaslána přímo na Ministerstvo zemědělství, odbor Řídicí orgán PRV 1411O, IČ: 00020478, 

adresa: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Na faktuře prosím uvádějte číslo 
objednávky . Jedno paré objednávky , které bude potvrzeno z Vaší strany, prosím zašlete zpět 
s fakturou (bez tohoto dokumentu nebude moci být faktura předána k proplacení), aby mohlo 
být zveřejněno na webu eAgri. 

 

Objednávka  a  metadata   podléhají  povinnosti  zveřejnění   dle  zákona   č.  340/2015  Sb., 
o registru smluv. Ministerstvo zemědělství jako smluvní strana zajistí zveřejnění v registru 
smluv. 

 

S pozdravem 
 
 
 
 

l ng.Jobry 
ředitel odboru 

H.  "'" ..D 

 
 

Datum   potvrzení   dodavatele   o   přijetí  objednávky a   souhlas   s uveřejněním obsahu 
objednávky na webu MZe: 

 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

1. Licenční ujednání 
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Příloha č. 1 

 
LICENČNÍ  UJEDNÁNÍ 

 
1. Zhotovitel díla prohlašuje , že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková  práva  autorů  k dílu  a  že  má  či  před  plněním  získá  souhlas    autorů 
k uzavření   následujících   licenčních   ujednání,  přičemž  toto   prohlášení  zahrnuje 
i taková práva autorů, která by vytvořením díla teprve vznikla. Pokud budou poklady 
dodané objednatelem zhotoviteli tvůrčím způsobem zpracovány a vznikne nové 
autorské dílo či jinak dojde ke změnám na autorskoprávní úrovni, je  zhotovitel 
povinen předat objednateli nejpozději se svou příslušnou fakturou souhlasné 
prohlášení příslušného autora - fyzické osoby, a to až již to bude zaměstnanec 
zhotovitele či třetí strana využitá zhotovitelem. 

2. Zhotovitel díla  poskytuje  objednateli  díla  (nabyvateli  licence)  oprávnění  ke  všem 
v úvahu přicházejícím způsobům užití díla a bez jakéhokol iv omezení, a to zejména 
pokud jde o území, časový nebo množstevní rozsah užití. 

3. Zhotovitel díla poskytuje tuto licenci díla objednateli díla (nabyvateli licence) 
bezúplatně. 

4. Zhotovitel díla poskytuje licenci objednateli díla (nabyvateli licence) jako výhradní , kdy 
se zavazuje neposkytnout licenci třetí osobě a dílo sám neužít. 

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

6. Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název 
nebo označení autorů, stejně jako spojit dílo s jiným dílem nebo zařadit dílo do díla 
souborného , a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. 

7. Zhotovitel odpovídá za obsahovou, ale i formální správnost textu, a to i stylistickou, 
gramatickou a typografickou úpravu v souladu s příslušnými normami a za rozvržení 
textu, který bude čitelný a chronologicky uspořádaný. 


