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Objednávka - Zajištění 17. zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova 
2014-2020 
 
Dobrý den, 
 
na základě vaší nabídky u Vás objednáváme zajištění 17. zasedání Monitorovacího výboru 
Programu rozvoje venkova 2014-2020, které se uskuteční ve středu 30. 11. 2022 u Vás ve 
Vzdělávacím a informačním centru Floret, Květnové nám. 391, Průhonice 25243. 
 
Předpokládaný počet osob je 70. Přesný počet osob bude upřesněn nejméně týden před 
uskutečněním akce (do 22. 11. 2022). Celková fakturovaná cena za občerstvení bude 
odpovídat skutečné spotřebě a bude podložena oběma stranami (objednavatelem, 
dodavatelem) podepsaným Protokolem o poskytnutých službách. 
 
Celková předpokládaná cena kompletního zajištění akce včetně půldenního pronájmu 
klimatizovaného sálu, technického zajištění akce a cateringu včetně nápojů je 97 827,55 Kč 
bez DPH a 112 172 Kč včetně DPH a dle domluvy je oproti předložené nabídce již ponížená 
o 70 ks poslechových sluchátek a tlumočnickou kabinku pro 2 tlumočnice. 
 
Faktura bude hrazena z finančních prostředků podopatření 20.1 Podpora na technickou 
pomoc (kromě CSV) z Programu rozvoje venkova ČR 2014–2020. Na faktuře uveďte IČ, DIČ, 
číslo jednací této objednávky (MZE-62784/2022-14111), termín a předmět plnění. Přílohu 
faktury bude jako její nedílnou součást tvořit oběma smluvními stranami odsouhlasený 
Protokol o poskytnutých službách. 
 
Bližší specifikace předmětu plnění je přílohou této objednávky.  
 
Jeden potvrzený výtisk této objednávky zašlete obratem na adresu objednatele: Ministerstvo 
zemědělství, Odbor Řídící orgán PRV – 14110, Těšnov 65/17, 110 00 Praha – Nové Město. 
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Objednávka včetně příloh a metadata budou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, zveřejněny v registru. Zveřejnění zajistí objednatel – Ministerstvo zemědělství. 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Josef Tabery 
ředitel odboru 

 

 
 
 
Přílohy: 

1. Bližší specifikace objednávky  
 
 
Akceptace ze strany dodavatele: 
Akceptujeme Vaši objednávku č.j. MZE-62784/2022-14111. 
 
Datum a podpis: 21.11.2022 
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Příloha č.1  
 

Zajištění 17. zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova 
2014-2020  
Specifikace předmětu plnění:  
Předmětem plnění bude zajištění 17. zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje 
venkova 2014-2020. Jedná se o půl denní pronájem sálu, organizační a technické zajištění 
akce včetně cateringu včetně nápojů.  
Název akce: 17. zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova 2014-2020  
Termín: 30. 11. 2022  
Místo konání akce: Vzdělávací a informační centrum Floret, Květnové nám. 691, Průhonice 
25243  
Předpokládaný počet osob: 70 
Konkrétní požadavky, které definují tuto zakázku, jsou následující: 

• půldenní pronájem klimatizovaného sálu od 9:00 do 13:00 (od 7:30 příprava sálu, do 

13:30 úklid sálu) s uspořádáním stolů do U - 70 míst, přičemž 6 míst v předsednictví; 

• výzdoba (malá vlajka EU a ČR na předsednický stůl, květinová vazba na předsednický 
stůl, pár menších květinových dekorací na boční stoly) a úklid sálu; 

• šatna s obsluhou; 
• prostor pro umístění prezenčních listin; 
• parkovací místa pro 30 osobních aut; 
• nahrávání průběhu jednání – předání na CD nebo jiném digitálním nosiči; 
• dataprojektor včetně plátna, notebooku a prezentéru; 
• 40 konferenčních mikrofonů (1 mikrofon sdílený 2 osobami s výjimkou předsednického 

stolu); 
• náhledové obrazovky (4ks); 
• technická obsluha; 
• založení vod na stoly (70 ks); 
• ranní příprava sálu na jednání – cca 2 hodiny před zahájením jednání pro organizátora 

akce; 
• snídaňový raut pro 70 osob (sladké a slané občerstvení, ovoce), káva a nápoje (voda, 

čaj, džus) k snídaňovému rautu; 
• obědový raut pro 70 osob, káva a nápoje (voda, čaj, džus) k obědu (předkrm, polévka, 

výběr z 2-3 hlavních jídel, salát, ovoce, dezert, pečivo). 
 

Požadavky na občerstvení: 

• v rámci jednotlivých bloků občerstvení bude k dispozici i bezlepková nabídka 

• dodavatel zajistí v průběhu akce (dle možností) dodávky občerstvení z lokální 
produkce, dle možností fairtrade produkty (káva a čaj) a zabezpečí další kroky 
směřující k ochraně životního prostředí (trvanlivé nádobí a kde bude nutné 
použít jednorázového nádobí/obaly, pak recyklovatelné, společensky 
odpovědné nakládání s odpady apod.). 
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17. zasedání MV PRV  
Položka  

 
specifikace 

cena bez 
DPH (Kč) 

Sazba 
DPH 

Cena včetně 
DPH (Kč) 

30.11.2022     

pronájem klimatizovaného sálu U shape pro 70 osob 
(7:30 – 13:30) 

16 000 21% 19 360 

Dataprojektor, plátno, notebook, 
prezentér   

2 400 21% 2 904 

4 ks náhledových monitorů   7 800 21% 9 438 

40 konferenčních mikrofonů 

1 mikrofon sdílený 2 
osobami s výjimkou 
předsednického stolu 

9 900 
 

21% 11 979 

Technická obsluha práce technika 3 600 21% 4 356 

Zkouška/příprava techniky 

Ranní příprava sálu (cca 
2h před zahájením 
jednání) 

0 
 

0 0 

Příprava a úklid sálu, výzdoba atd., 

malá vlajka EU a ČR na 
předsednický stůl, 
květinová vazba na 
předsednický stůl, pár 
menších květinových 
dekorací na boční stoly 

600 

 
 
 

15% 
690 

Prostor pro umístění prezenčních 
listin 

prezentační stůl v 
předsálí 

0 
 

0 
0 

Šatna s obsluhou 1 500 21% 1 815 

Parkování pro 30 vozidel 0 0 0 

Založení vod na stoly 70 ks 1 909,09 10% 2 100 

Snídaňový raut 
+ káva a nápoje pro 70 
osob 

21 459,09 10% 23 605 

Obědový raut 
+ káva a nápoje k rautu 
pro 70 osob 

32 659,09 10% 35 925 

Cena celkem za všechny položky  97 827,27  112 172 

Operativní rezerva* 
 

Pro mimořádné náklady, 
které musí být v souladu 
s účelem smlouvy 
náležitě odůvodněny 

5 000  

sazba DPH 
bude 

v případě 
operativní 

rezervy 
stanovena 

dle 
konkrétního 

způsobu 
jejího 

použití 

 
*Čerpání výše uvedené operativní rezervy je podmíněno předchozím písemným 
odsouhlasením objednatele. 
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Dodavatel prohlašuje, že: 

• není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 
1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí 
jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím 
ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 
v obchodní společnosti; 

• on ani kterýkoli z jeho poddodavatelů není osobou (i) uvedenou v sankčním 

seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 

omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 

územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších 

aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 

o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 

vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení 

Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči 

prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění 

pozdějších aktualizací), a dále (ii) na níž by se vztahovaly české právní předpisy, 

zejména zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném 

znění, navazující na nařízení EU uvedená v bodě (i); 

• žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění zakázky, přímo ani nepřímo 

nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi 

spojeným nebo v jejich prospěch (i) uvedeným v sankčním seznamu v příloze 

nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících 

opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 

celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), 

nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních 

vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve 

znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 

května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým 

představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací), a dále (ii) na níž by 

se vztahovaly české právní předpisy, zejména zákon č. 69/2006 Sb., o provádění 

mezinárodních sankcí, v platném znění, navazující na nařízení EU uvedená 

v bodě (i); 

• on ani žádný z jeho poddodavatelů není dle článku 5l odst. 1 nařízení Rady (EU) 

2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o 

omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 

Ukrajině, právnická osoba, subjekt nebo orgán usazený v Rusku, které jsou z více 

než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou. 

 
Při zajištění služeb pro catering doporučujeme držet se kritérií pro udržitelné pořádání 
akcí, jako jsou: 

• Zajistit v průběhu akce (dle možností) dodávky občerstvení z regionální produkce, 
potravin s regionálním označením či potravin označených značkou kvality, tedy 
se zacílením na české potraviny a jejich případnou prezentaci v rámci rautu 
během večera. Podpora regionální produkce za účelem minimalizace uhlíkové 
stopy. 

• Využít (dle možností) fairtrade produkty (káva a čaj). 

• Minimalizovat použití jednorázového nádobí, tedy využívat výhradně nádoby 
z trvanlivých materiálů pro servírování jídla a podávání nápojů (sklo, porcelán). 

• Zajistit společensky odpovědné nakládání s odpady. 

• Podávat nealkoholické studené nápoje slazené a neslazené ve džbánech či 
rozlévané, minimalizovat individuálně v plastu balené nápoje. 

 


