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V Praze dne 28. února 2019 

 
 
Objednávka promítání filmu Exit v Kině 35 včetně souvisejících služeb a debaty 
s odborníkem na extremismus a produkční zajištění neformálního setkání po zahajovací 
konferenci programu Lidská práva, začleňování Romů a domácí a genderově podmíněné 
násilí podpořeného z Norských fondů 2014 – 2021, které proběhne v Tibet Open House 
 
 
Dobrý den, 
 
na základě prohlídky prostor Tibet Open House, následné komunikace a zaslané cenové nabídky 
z Vaší strany si tímto u Vás objednáváme promítání filmu Exit v Kině 35 vč. souvisejících 
služeb a debaty s odborníkem na extremismus po skončení projekce a produkční zajištění 
prostoru na neformální setkání v Tibet Open House v návaznosti na Zahajovací konferenci 
programu Lidská práva, začleňování Romů a domácí a genderově podmíněné násilí 
podpořeného z Norských fondů 2014 – 2021 dne 13. 3. 2019. 
 
V rámci ceny za služby spojené s projekcí filmu Exit v Kině 35 dne 13. 3. 2019 je zahrnuto 
následující: 
 

• Zajištění sálu na projekci filmu Exit (Kino 35, 18:00 – 20:00) 
• Zajištění a projekce filmu Exit včetně personálního zajištění a debaty s odborníkem na 

extremismus po skončení projekce 
 
V rámci ceny produkčního zajištění neformálního setkání po zahajovací konferenci dne 13. 3. 2019 
je zahrnuto následující: 
 

• zajištění prostor Tibet Open House (Školská 693/208, Praha 1) v čase 19:00 – 23:00 h. vč. 
zajištění základních služeb (osvětlení, topení, chlazení, větrání, používání společných 
komunikací, možnost odběru elektřiny z běžných zásuvek a vody z vodovodu pro catering) 

 
 
 
 



 
 
 
 
Cena za projekci filmu Exit včetně personálního zajištění 
a debaty s odborníkem na extremismus 13. 3. 2019:   max. 62 910 Kč vč. DPH 
Cena za produkční zajištění prostoru na neformální setkání 
po zahajovací konferenci v Tibet Open House 13. 3. 2019:   max. 2 000 Kč vč. DPH 
 
Celková cena objednávky:        max. 64 910 Kč vč. DPH 
 
 
Fakturu, prosím, vystavte po skončení akce s následujícími údaji: 
 
Ministerstvo financí 
XXXXXXXXXXXXX 
Odd. 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka 
Letenská 15, 118 10 Praha 1 
IČ: 00006947 / DIČ: CZ00006947 
 
Název akce: Norské fondy - promítání filmu Exit v Kině 35 včetně debaty s odborníkem na 
extremismus a produkční zajištění Zahajovací konference programu Lidská práva, začleňování 
Romů a domácí a genderově podmíněné násilí podpořeného z Norských fondů 2014 - 2021 dne 13. 
3. 2019 v Tibet Open House 
 
a zašlete ji elektronicky na e-mail XXXXXXXXXX. 
 
Objednatel i dodavatel souhlasí s tím, že tato objednávka (vč. příloh) a její potvrzení, jakož i její 
text, může být v elektronické podobě zveřejněna v registru smluv, na internetových stránkách 
Objednatele, a dále v souladu s povinnostmi vyplývajícími z jiných právních předpisů, případně na 
jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinen, a to bez časového omezení. Objednatel se 
zavazuje, že objednávku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(zákon o registru smluv), uveřejní v registru smluv, přičemž nebudou uveřejněny pouze ty 
informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. 
Považuje-li dodavatel některé informace uvedené v této objednávce za informace, které nemají být 
uveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv (zejména obchodní tajemství), je povinen 
na to objednatele současně s akceptací objednávky písemně upozornit, a to včetně odůvodnění. 
Pokud tak dodavatel neučiní, bude zveřejněno celé znění objednávky. 
 
 
Děkuji za spolupráci. 
 
S pozdravem 
   
 
 

XXXXXXXXXXX 
        zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení 5805 

Centrální finanční a kontraktační jednotka 
Potvrzení Objednávky: 



 
 
 
 
V Praze dne 1. 3. 2019 
 
 
 
 
……………………………….. 
Jeden svět – Člověk v tísni, o.p.s. 

dodavatel 
 


	XXXXXXXXXXX

