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Objednávka na "Zajištění prostor a souvisejících služeb pro konání akce Večer 
venkova v rámci výstavy Země živitelka 2016" 
 
Objednáváme u Vás na základě Vaší nabídky zajištění prostor a souvisejících služeb pro 
akci Večer venkova 2016 v rámci výstavy Země živitelka.   
 
Požadované služby: pronájem plochy Pivovarské zahrady, služba u 2 vchodových bran, 
kontrola pozvánek, úklid během a po akci – WC, odpadkové koše, odvoz odpadu, ozvučení, 
zastřešení prostor před podiem a nezbytný nábytek – viz kalkulace níže. 
 

položka 
počet 
osob 

cena za 
hod. 

počet 
hodin 

cena 
za ks 

počet 
ks 

celkem v 
Kč 

pronájem Pivovarské zahrady           10 000 

služba u vchodu (Tesco, brána č. 3, kontrola 
pozvánek) 

6 200 9     10 800 

úklid po akci           10 000 

úklid během akce, WC a vysypání košů           3 500 

odvoz odpadu           1 500 

ohrazení prostoru           5 000 

ozvučení           5 000 

zastřešení prostoru před pódiem v případě 
nepříznivého počasí 

          9 000 

servis elektřina a voda 2 200 9     3 600 

7 stolů 80x80x75 včetně ubrusů pro prezentaci 
produktů dle NUTS 2 pro ochutnávku; 2 stoly 
80x80x75 s ubrusy na pódium 

      30+16 9 414 

židle čalouněné pro doprovodný program na 
pódiu 

      20 2 40 

operativní rezerva pro neočekávané výdaje           5 000 

Celková cena v Kč bez DPH 
     

63 854 

Celková cena  v Kč vč. DPH (21 %) 
     

77 263,34 

 
 
Termín a místo: dne 26. 8. 2016, v areálu Výstaviště České Budějovice v termínu od 18:00 
hod. (po ukončení otevírací doby výstavy) do 02:00 hod následujícího dne – 27. 8. 2016. 
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O dodaných službách bude vyhotoven a oběma stranami potvrzen předávací protokol 
o realizovaných službách.  
 
Předpokládaná celková cena ční 63 854 Kč bez DPH, včetně DPH (21 %) 77 263,34 Kč. 
Fakturováno bude dle skutečně dodaných služeb. 
 
Faktura s termínem splatnosti 21 dní bude proplacena v rámci podopatření 20.2 „Podpora 
pro zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov“ Programu rozvoje venkova 2014-2020 na 
základě předávacího protokolu podle skutečně poskytnutých služeb.  
 
Faktura bude vystavena a zaslána přímo na Ministerstvo zemědělství, odbor Řídicí orgán 
PRV 14110, 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 
 
 
 
 
Ing. Josef Tabery 
ředitel odboru 

 

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

9. 8. 2016 
 
 


