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Kontaktní osoba/Telefon 

 

Naše číslo faxu 

 

E-mail 

 

Fakturu zašlete na adresu: 

Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1 

Magistrát města Plzně, Škroupova 5 

306 32 Plzeň 

Příjemce objednávky 

JANÁK BROS. spol. s r.o. 

Ledecká 2207/19 

323 00 Plzeň-Plzeň 1-Bolevec 

IČ: 64833593 

Vaše číslo u nás: 50004296 

Tel.: Fax: 

Mobil:

 

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu 

a Vaše IČ, DIČ. 

Dodací lhůta: 18.09.2019 

 

10 300052 občerstvení, Umělecká cena mP – 18.9. 

1   Jedn.výk. 

 

Objednáváme u Vás welcome drink a občerstvení pro 125 osob na slavnostní udělení Umělecké 

ceny města Plzně, které se uskuteční dne 18. 9. 2019 v Malém sále Měšťanské besedy v Plzni. 

 

Složení rautu: viz příloha 

 

Sjednaná cena občerstvení:       646,- Kč bez DPH / osoba 

Sjednaná cena welcome drinku:  4.750,- Kč bez DPH 

Celková cena:                 98.610,- Kč vč. DPH 

 

Děkujeme. 

 

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna 

způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat 

jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku 

doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu" 

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané 

hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o 

příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s 

ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. 

 

Akceptace objednávky (přijetí nabídky) 
Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku. 
 
V Plzni dne 9. 9. 2019 
         ………………………………………………… 

 Pavel Kadeřábek 
ředitel společnosti 

 
 

Pol. Služba/Materiál  Označení  

Objedn.množ Jedn. Cena za jedn. Hodn.celkem 
 



 

JANÁK BROS. O 

 
Nabídka občerstvení 

MB, Umělecká cena města Plzně 
18. září 2019 

Pokrmy z masa a sýrů - studené 
Roláda z kuřete plněná sezónní nádivkou 3 kg 
Antipasti - výběr italských předkrmů 2 kg 
Mísy jakostních českých sýrů doplněné sušeným ovocem a ořechy 2 kg 
Hovězí tatarák na belgický způsob s kapary s křupavými topinkami a toasty 4 kg 
Řezníkovo plato - wurstsalát, aspik, klobáska, škvarková pomazánka … 3 kg 
Pečená drůbeží paštika s husími jatýrky doplněná nakládanými brusinkami 2 kg 

Teplé pokrmy 
Jehněčí kotletky pečené vcelku a servírované s jus z červeného vína 4 kg 
Křupavé kuřecí stripsy obalované v corn flakes 5 kg 
Vídeňské vepřové řízečky obložené nakládanými okurkami 5 kg 
Bylinková vepřová pečínka doplněná studenými omáčkami 5,5 kg 

Zeleninové saláty 
Pestrý kuskus s grilovanou  2 kg 
Řecký salát z čerstvé zeleniny se sýrem feta a olivami 3 kg 

Dezerty 
Banketní mini dezerty 100 ks 
Jablečný závin s rozinkami a ořechy 40 ks 
Schwarzwaldský višňový dortík 40 ks 

Přílohy a doplňky 
Celozrnné a světlé bagety a chléb 12 kg 
Pařížské brambůrky s čerstvým rozmarýnem 5 kg 

Nápoje 

Balíček nápojů bez omezení v čase 18:00 - 21:00 hod. 
Obsahem balíčku je: pivo Pilsner Urquell, jakostní víno z Habánských sklepů, stolní 
voda s ledem a citrusy, rozlévaný džus a filtrovaná káva. 125 ks 

Kalkulováno pro 125 osob. 
Cena občerstvení činí 646 Kč na osobu bez DPH. 

 
 
 
 
Welcomedrink  Kč/J   

Bohemia Sekt Brut 38,00   125 ks   4750 Kč 
  4750 Kč 

Ostatní náklady 
Režie 

 

0 Kč 
 
Cena za občerstvení činí 4 750 Kč bez 21% DPH. 
 


