
 
Objednávka 

 

 

 

OBJEDNÁVKA číslo MV- 164636-2/MST/OZS-2022  

 
k Rámcové dohodě uzavřené v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody vedeném 
Centrálním zadavatelem Úřadem vlády ČR2  pod názvem „Rezervace a koordinace 
ubytovacích kapacit v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022“  

  

Smluvní strany 

Objednatel/Zadavatel 

Název 
 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 
Odbor mezinárodní spolupráce 
a Evropské unie 
- zastoupená Mgr. Kateřinou 

Flaigovou Vronskou, ředitelkou 
odboru mezinárodní spolupráce 
a Evropské unie  

IČO 00007064 

Sídlo 
 

Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7 DIČ CZ00007064 

Kontaktní osoba č. 1 
Elektronická pošta  
Pevná linka 
Mobilní telefon  

Jana Drozdová 
xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx 

Kontaktní osoba č. 2 
Elektronická pošta  
Pevná linka  
Mobilní telefon  

Kristýna Kadlečková 
xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Elektronická adresa www.mvcr.cz    

E-mail pro účely fakturace: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                                                           
1 jednotlivé, dílčí veřejné zakázky jsou zadávány objednateli (centrálním a pověřujícími zadavateli) na základě 
uzavřené Rámcové dohody v zadávacím řízení vedeném Centrálním zadavatelem Úřadem vlády ČR na uzavření 
Rámcové dohody s názvem „Rezervace a koordinace ubytovacích kapacit v souvislosti s předsednictvím ČR 
v Radě EU v roce 2022“  
2 se sídlem nábř. Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1- Malá Strana, IČO: 00006599 

*MVCRX06OJVR2* 
MVCRX06OJVR2 
prvotní identifikátor 

Název veřejné zakázky1 

 
„Rezervace a koordinace ubytovacích kapacit 

v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 
2022“ 

 

Část 3 Konference a další předsednická jednání 

http://www.mvcr.cz/


Datová schránka: 6bnaawp 

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Elektronická adresa www.unnitrading.cz 

E-mail pro účely fakturace: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Datová schránka: 26x9cs2 

 
 

Plnění (předmět Objednávky) 

Ubytovací služby pro akci 

Ministerská konference Pražského procesu  

(původní název – Ministerská konference k řešení 
aktuální migrační situace) 

Místo plnění 
Panorama Hotel Prague, Milevská 7, 140 63 Praha 4 – 
Nusle  

Ubytovací zařízení Panorama Hotel Prague 

Termín zahájení plnění 23. 10. 2022 

Termín ukončení plnění  25. 10. 2022 

Celkový počet pokojů  161 

Samoplátci – počet 
standardních pokojů 
(STANDARD) 

100 

Počet standardních pokojů 
hrazených Objednatelem 
(STANDARD) 

 

Počet VIP pokojů hrazených 
Objednatelem (SUITE) 

61 

Celkový počet nocí 322 



Cena bez DPH 
 

764.088,00 Kč 

Cena včetně DPH 
 

840.496,80 Kč 

Bližší specifikace Objednávky  

Další podmínky pro 
poskytovatele: 

V termínu 06. 10. 2022 zaslat objednateli aktuální 
přehled rezervací ubytování provedených samoplátci 
na emailové adresy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx  

 
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 ubytovací službu, 
pokud Objednatel nevyhodnotí důvodnost Poskytovatelem neakceptované (odmítnuté) 
Objednávky. 
 
V případě ubytovacích kapacit označených v této příloze zadávací dokumentace jako „Počet 
standardních pokojů – samoplátci“ Centrální zadavatel a Pověřující zadavatelé, každý na 
základě svých budoucích Dílčích Objednávek, plně garantují vybranému dodavateli uhrazení 
vysoutěžené jednotkové ceny garantovaných a objednaných ubytovacích kapacit, pokud by 
samoplátci z jakéhokoliv důvodu neprovedli úhradu svého ubytování nebo vůbec nerealizovali 
své garantované a objednané ubytování. 

 
 
Seznam Příloh:  
…………………… 
 
 
V Praze dne - dle elektronických podpisů  
  
 
Za Objednatele – zadavatele                                                    Za Poskytovatele - dodavatele 
 
 
 
………………………………………                                                    …………………………………….. 
Mgr. Kateřina Flaigová Vronská  
ředitelka odboru mezinárodní spolupráce a Evropské unie 

           
 
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).   
 
 


