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OBJEDNÁVKA číslo 01/OPK  

 
k Rámcové dohodě uzavřené v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody vedeném zadavatelem 
Úřadem vlády ČR2  pod názvem Zajištění cateringových služeb pro akce konané v souvislosti 
s předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022.  

  
Smluvní strany3 

Objednatel/Zadavatel 

Název 
 

Česká republika - Úřad Vlády České republiky 

IČO 

 

00006599 

 
 

Sídlo 
 

nábřeží Edvarda Beneše 128/4 
Praha 1 - Malá Strana 
PSČ 118 01 

DIČ 
 

CZ00006599 
 

Kontaktní osoba č. 1 
Elektronická pošta  
Pevná linka 
Mobilní telefon  

Mgr. Ingrid Mihalová 

Kontaktní osoba č. 2 
Elektronická pošta  
Pevná linka  
Mobilní telefon  

 
Mgr. Kateřina Horáčková 
 

Bankovní spojení ČNB Praha, účet č. 4320001/0710 

Elektronická adresa  

E-mail pro účely fakturace:  

Datová schránka:  trfaa33 

                                                           
1 jednotlivé, dílčí veřejné zakázky jsou zadávány objednateli na základě uzavřené Rámcové dohody v zadávacím řízení vedeném 
zadavatelem Úřadem vlády ČR na uzavření Rámcové dohody s názvem Zajištění cateringových služeb pro akce konané v souvislosti 
s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022 (čj. 37803/2021-UVCR)  
2 se sídlem nábř. Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1- Malá Strana, IČO: 00006599 
3 dle vymezení ve veřejném rejstříku - https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik  

Název veřejné zakázky1 

 

Zajištění cateringových služeb pro akce konané 
v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU 

v roce 2022  

Část 3: 

Neformální pracovní skupiny/Výbory/atašé 
trip/generální ředitelé - hotel Vienna House 

Diplomat Prague 
 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
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Poskytovatel/Dodavatel 

Název UNNI Trading, s.r.o. IČO 27802221 

Sídlo Na Letné 57, 779 00 Olomouc DIČ CZ27802221 

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C30105 

Bankovní spojení Raiffeisen bank, a.s., účet č.: 500 551 0117/5500  

Kontaktní osoba č. 1: 
Elektronická pošta  
Pevná linka 
Mobilní telefon 

Mgr. Jiří Pekař 
 

Kontaktní osoba č. 2: 
Elektronická pošta  
Pevná linka 
Mobilní telefon 

Mgr. Kateřina Gajová 
 

Bankovní spojení Raiffeisen bank, a.s., účet č.: 500 551 0117/5500 

Elektronická adresa  

E-mail pro účely fakturace:  

Datová schránka: 26x9cs2 

 
 

Název akce Setkání národních protidrogových koordinátorů 

 
 
 
 
Plnění (předmět Objednávky)4 
 
 
 
 

Zajištění kompletních cateringových služeb, 
popsaných Objednatelem v předpokládaném rozsahu plnění - 
bufetový oběd A pro členy delegací (90x), coffee break pro členy 
delegací (190x) neomezená konzumace teplých a studených 
nealkoholických nápojů pro vedoucí delegací a delegáty v průběhu 
celého dne (90x), zajištění odborného a pomocného personálu 
(20x), zajištění cateringového mobiliáře a inventáře (90x). Viz 
příloha č.1. Objednávky. 

Místo konání akce Vienna House Diplomat Prague 

Termín zahájení plnění 07.09.2022 

Termín ukončení plnění  07.09.2022 

Celkový počet účastníků 90 

Cena bez DPH 
 

151 820,00 

Cena včetně DPH 
 

168 984,20 

                                                           
4 Zajištění cateringových služeb s uvedením konkrétních objemů (coffee break, nabídka teplých a studených nápojů, servírovaný 
oběd, bufetový oběd včetně mobiliáře a inventáře, obsluha/kuchaři, výzdoby stolů/skirting, dopravy po Praze ostatní…apod.) 
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Bližší specifikace Objednávky 
Viz příloha, v rámci neomezené konzumace teplých a studených 
nápojů v průběhu celého dne (07.09.2022 požadujeme zajištění 
karaf s neperlivou vodou na stoly po celou dobu akce).  

Další podmínky pro poskytovatele: -- 

 
Číslo této objednávky musí být uvedeno na veškeré korespondenci, fakturách a dalších obchodních 
a účetních listinách souvisejících s touto Objednávkou.  
 
Tato Objednávka se považuje ze strany poskytovatele služeb – dodavatele plnění za plně 
akceptovanou, pokud poskytovatel služeb – dodavatel plnění  nezašle do 3 kalendářních dnů po jejím 
odeslání Objednatelem/Zadavatelem své písemné vyjádření o neakceptaci Objednávky (odmítnutí 
objednávky) dle příslušných ustanovení Rámcové dohody. Relevanci důvodů pro neakceptaci 
(odmítnutí) Objednávky Poskytovatelem posuzuje výhradně Objednatel. Poskytovatel je povinen 
poskytnout službu, pokud Objednatel nevyhodnotí důvodnost Poskytovatelem neakceptované 
(odmítnuté) Objednávky. 
 
 
Seznam Příloh:  
Příloha č. 1: kalkulace 
 
 
V Praze dne 05.08.2022 
 
Za Objednatele – zadavatele                                                              Za Poskytovatele - dodavatele 
 
 
Mgr. Kateřina Horáčková          Patrik Gaj 
………………………………………                                                    …………………………………….. 
 
           
Pokud výše hodnoty předmětu plnění konkrétní objednávky bude vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, vztahuje 
se na každou objednávku po její akceptaci poskytovatelem plnění (dodavatelem) povinnost uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
 


