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Objednávka na zajištění konference na téma "Výměna know-how a zkušeností mezi 
mladými lidmi na venkově" 
 
 
Na základě Vaší nabídky u Vás objednáváme zajištění dvoudenní konference na téma 
„Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově“, jejíž součástí budou 
přednášky a exkurze na zemědělské podniky včetně příkladů dobré praxe v návaznosti na 
Program rozvoje venkova. Konference umožní participaci jak českých, tak zahraničních 
účastníků. 
 
Bližší specifikace služeb: 

Zajištění konference pro cca 100 – 120 účastníků (2 dny): 

o Pronájem sálu 

o Ubytování na 2 noci pro organizátory a přednášející (cca 25 osob) 

o Občerstvení 

 Večeře pro organizátory a přednášející (cca 20 osob) 

 Oběd (1x cca 100 osob, 1x cca 60 osob) 

 Coffee break (cca 100 osob) 

 Večeře (cca 100 osob) 

o Organizační náklady (náklady na organizační zajištění, pořízení 

multimediálních výstupů z konference, zpracování závěrečné zprávy 

s fotodokumentací a vyhodnocením, včetně evaluačních formulářů účastníků 

jednání). 

 
Cena za občerstvení bude upřesněna dle počtu osob po konání konference. Maximální 
cena za objednané služby je 99 000 Kč (neplátce DPH). 
 
Předpokládaný termín konání: listopad 2016, dvoudenní konference 

Místo konání: bude upřesněno elektronicky (nebo písemně) nejdéle 2 týdny před konáním 

konference a na základě schválení objednatelem  
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Počet osob: cca 100 – 120 účastníků 

 

Po skončení akce sepíší smluvní strany Protokol o poskytnutých službách, který bude 

schválen a podepsán oběma stranami. Následně může být vyhotovena faktura. 

 

Faktura bude uhrazena v rámci podopatření 20.2 Podpora pro zřízení a provoz Celostátní 

sítě pro venkova v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020. 

 

Fakturu zašlete 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. Doba splatnosti je 21 dní. 

 

Originál této objednávky potvrzený z Vaší strany (bez tohoto dokumentu nebude moci být 

faktura předána k proplacení) prosím zašlete obratem zpět na MZe, aby mohl být zveřejněn 

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. 

 

Děkuji za spolupráci 

 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Tabery 
ředitel odboru 

Zde bude případný otisk 
úředního razítka 

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


