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Tato SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ CATERINGOVÝCH SLUŽEB (dále jen ,,Smlouva") .je uzavřena
ve stnyslu ustanoveni § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,Občanský zákoník"),
MEZI

Českou republikou - Ministerstvem životního prostředí
se sídlem:
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
IČO:
00164801
zastoupenou:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Annou Paskovou, M.A., ředitelkou odboru politiky životního prostředí
a udržitelného rozvoje
ČNB Praha 1
7628001/0710
DÁLE JEN ,,Objednatel"
NA STRANĚ JEDNÉ,

A

Zátiší Catering Group a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ,
zastoupenou:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsanou:
kontaktní osoba:

Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha l
15269574
CZl5269574
Sanjivem Surim, předsedou představenstva
UniCredit Bank Czech Republic
817410004/2700
obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze pod sp. žil B 574

DÁLE JEN ,,PosNtovater
NA STRANE DRUHÉ,
POSKYTOVATEL A OBJEDNATEL SPOLEČNĚ JEN ,,Smluvní strany"
NEBO JEDNOTLNĚ ,,Smluvní strana".

1.

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1

Tato Smlouvaje uzavírána mezi Objednatelem a Poskytovatelem za účelem zajištění cateringových
služeb nezbytných k řádnému zabezpečení konání akce ,,Ceny SDGS 2020", která se uskuteční
dne 17. září 2020 v Praze (dále jen ,,zasedání").

1.2

Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele zajistit pro Objednatele služby spočívající
v zajištění jídla a nealkoholických nápojů na zasedání pro celkem 70 osob, a to v rozsahu a složení
blíže definovaném v příloze č. l této Smlouvy a za podmínek stanovených dále touto Smlouvou
a pokyny Objednatele (dále jen ,,Služby").

1.3

Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit
Poskytovateli ujednanou cenu, a to za podmínek dále stanovených.
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2.

ZPŮSOB PLNĚNÍ

2.1

Objednatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli veškeré informace a součinnost nezbytnou
k tomu, aby byl Poskytovatel schopen poskytnout dohodnuté Služby ve sjednaných termínech.
Informace, konkrétní pokyny a zpřesnění k poskytování Služeb Poskytovatel obdrží
prostřednictvím Mgr. Barbory Hirschové z oddělení udržitelného rozvoje (email:
barbora.hirschova@,mzp,cz, tel.: +420 267 122 127), jež bude kontaktní osobou Objednatele, nebo
prostřednictvím jiné osoby k tomu v daném případě písemně pověřené Annou Paskovou,
M.A., ředitelkou odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje.

2.2

Kontaktní

2.3

Písemná komunikace mezi oprávněnými či kontaktními osobami Objednatele a Poskytovatele bude
probíhat přednostně prostřednictvím elektronické pošty, pokud se Smluvní strany nedohodnou pro
jednotlivé případy jinak.

2.4

Jestliže se Objednatel ocitne v prodlení s plněním povinnosti poskytnout Poskytovateli včas a řádně
informace, jsou-li takové informace nezbytné k plnění Smlouvy, a to i přes písemnou výzvu
Poskytovatele, je Poskytovatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. V takovém případě
je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli za Služby poskytnuté do té doby poměrnou část ceny
ujednané dle této Smlouvy.

2.5

Objednatel je oprávněn dle potřeby průběžně udělovat Poskytovateli písemné pokyny
ke konkrétním postupům Poskytovatele při plnění Smlouvy.

3.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1

Služby budou poskytnuty dne 17. záh' 2020. Konkrétní závazné termíny poskytování Služeb jsou
stanoveny v příloze č. l této Smlouvy, popř. budou upřesněny postupem dle ČI. 2. této Smlouvy.

3.2

Místem plnění jsou prostoty: Čeminský palác, Loretánské nám. 5, 118 00 Práha l - Hradčany.

4.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1

Celková cena za Služby poskytnuté Poskytovatelem podle článku 1. odst. 1.2 této Smlouvy bude
činit 89 950,- KČ bez daně z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH"). DPH je stanovena ve výši
10 % a 21 % činí celkem 10 112,- KČ. Celková cena tedy .činí 100 062,- KČ včetně DPH (dále
jen ,,Cena").

4.2

Cena dle odst. 4.1 tohoto článku je stanovena jako maximální a nepřekročitelná a odpovídá částce
dle cenové kalkulace uvedené v příloze č. l této Smlouvy. Po uskutečnění zasedání bude stanovena
konečná cena, která bude odpovídat skutečně poskytnutým Službám (dále jen ,,Konečná cena"),
přičemž Konečná cena nesmí nepřekročit Cenu (viz odst. 4.1 tohoto článku).

4.3

Poskytovatel je oprávněn vystavit zálohovou fakturu na Částku ve výši 71 960,- kč odpovídající
80 % z Ceny bez DPH (viz odst. 4.1 tohoto článku) a doručit ji Objednateli nejpozději 3 dny před
konáním zasedání.

osobou

Poskytovatele
tel.:

pro

plnění

).

této

Smlouvy je
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4.4

Po poskytnutí Služeb je Poskytovatel oprávněn vystavit účetní a daňový doklad (dále
jen ,,faktura"), kde bude Poskytovatelem vyúčtována Konečná cena a současně zúčtována
zálohová platba dle odst, 4.3 tohoto článku. Podkladem pro vystavení faktury bude vyúčtování
Služeb vyhotovené Poskytovatelem po poskytnutí Služeb (uskutečnění zasedání) a jejich akceptaci
Objednatelem. Vyúčtování musí být odsouhlaseno Objednatelem.

4.5

Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení faktury ajejí číslo, identifikační údaje
Smluvních stran, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou Částku bez/včetně DPH),
a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude označena
evidenčním číslem Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv: 200154 (viz také záhlaví této
Smlouvy). Pokud jde o náležitosti zálohové faktury, použije se toto ustanovení přiměřeně.

4.6

Zálohová faktura i faktura jsou splatné do 10 dnů po jejich doručení Objednateli. Úhrada bude
provedena vždy bankovním převodem na účet PoskytDvatele uvedenýv této Smlouvě a na zálohové
faktuře a faktuře. Závazek úhrady je splněn odepsání příslušné Částky z účtu Objednatele. Platby
budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na zálohové faktuře a faktuře
budou v této měně.

4.7

Objednatel je oprávněn vrátit zálohou fakturu nebo fakturu do konce doby jejich splatnosti zpět
Poskytovateli, pokud budou obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje anebo pokud
požadované náležitosti a údqje nebudou obsahovat vůbec. Od doručení opravené nebo doplněné
zálohové faktury nebo faktuíy Objednateli počíná běžet nová lhůtajejich splatnosti. Objednatel není
v takovém případě v prodlení.

5.

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

5.1

Poskytovatel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou předmětu plnění
a že je způsobilý k řádnému a včasnému splnění svého závazku dle této Smlouvy. Dále prohlašuje,
že jsou mu márny veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky potřebné
k bezchybnému plnění Smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými malostmi, které
jsou třeba k řádnému plnění předmětu Smlouvy.

5,2

Poskytovatel se zavazuje splnit předmět Smlouvy s odbornou péčí, řádně a včas v souladu s pokyny
a zájmy Objednatele, s touto Smlouvou a relevantními právními předpisy. Na žádost Objednatele
bude Poskytovatel bez zbytečného odkladu podávat Objednateli zprávy ohledně plnění předmětu
této Smlouvy.

5.3

Poskytovatel je povinen Objednateli neprodleně oznámitjakoukoliv skutečnost, která by mohla mít,
byť i částečně, vliv na schopnost Poskytovatele plnit jeho povinnosti vyplývající z této Smlouvy.
Takovým oznámením však Poskytovatel není zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti vyplývající
mu z této Smlouvy.

5.4

Poskytovatel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost
o všech skutečnostech, o kteíých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato
povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky Poskytovatele
i po skončení trvání této Smlouvy.
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5.5

Porušením povinnosti mlČenlivosti není sdělení informací týkajících se Objednatele anebo jeho
činnosti, v souvislosti s níž jsou služby dle této Smlouvy poskytovány, třetím osobám, jestliže
Objednatel o předávání informací těmto osobám Poskytovatele požádal nebo takové předávání
odsouhlasil.

5.6

'

Poskytovatel odpovídá Objednateli za Škodu, kterou mu způsobí v souvislosti s plněním předmětu
této Smlouvy. Této odpovědnosti se zprostí, pokud prokáže, že škodu nezavinil. Poskytovatel
se vždy zprostí odpovědnosti za škodu také v případě, pokud Objednatele up'ozomí na nevhodnost
jeho pokynů a Objednatel přesto postupuje způsobem, který byl Poskytovatelem označen
za rizikový.

6.

TRVÁNÍ A MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY

6.1

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění všech závazků vyplývajících z této
Smlouvy.

6.2

Před uplynutím termínu dle odst. 6.1 tohoto článku lze tuto Smlouvu lze ukončit dohodou
Smluvních stran nebo odstoupením od této Smlouvy. Dohoda i odstoupení musí mít písemnou
formu. Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti okamžikem doručení druhé Smluvní straně,
a to na adresu sídla Smluvní strany uvedenou u identifikace Smluvních stian v úvodu této Smlouvy.

6.3

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy z důvodů uvedených v této Smlouvě
a v Občanském zákoníku a dále z důvodu podstatného porušení této Smlouvy ve smyslu ustanovení
§ 2002 Občanského zákoníku, pokud podstatné porušení této Smlouvy, které je důvodem
pro odstoupení od Smlouvy, nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost
dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákomku.

6.4

Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Poskytovatele se považuje neplnění povinností spočívající
zejména v:

6.5

a)

nedodržení termínů plnění (viz ČI, 3. odst. 3.1 této Smlouvy);

b)

nedodržení rozsahu plnění (viz příloha Č. l této Smlouvy); nebo

C)

realizaci předmětu Smlouvy v rozporu s ustanoveními Smlouvy a/nebo jiných závazných
dokumentů či předpisů.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Poskytovatel:
a)

nabízel, dával, přijímal nebo qprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo
jednání kohokoliv, at' již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo,
v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo

b)

zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění
Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení
výhod volné a otevřené soutěže.
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6.6

Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Objednatele se považuje neplnění povinností spočívající
zejména v:
a)

neposkytnutí součinnosti a informací Poskytovateli, jež jsou nezbytné k plnění předmětu
této Smlouvy, ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené mu Poskytovatelem v písemné
výzvě,

b)

prodlení se zaplacením řádně vystavené faktury o dobu delší než 30 kalendářních dnů.

6.7

Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky
z této Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní
strany. Práva i povinnosti ze Smlouvy přecházejí na právní nástupce Smluvních stran. Obě Smluvní
strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.

7.

SANKCE

7.1

V případě prodlení s úhradou zálohové faktury a/nebo faktury je Objednatel povinen uhradit
Poskytovateli úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

7.2

Bude-li Poskytovatel v prodlením s poskytováním Služeb v dohodnutých termínech stanovených
v pokynech Objednatele dle ČI. 2. této Smlouvy a/nebo v termínech stanovených v Cl. 3. odst.
3.1, resp. v příloze č. l této Smlouvy, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,5 % z Ceny za Ŕaždý i započatý den prodlení.

7.3

V případě porušení povinností Poskytovatele vyplývajících z či. 5. této Smlouvy je Poskytovatel
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- kč za každý takový případ porušení.

7.4

Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní
straně. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena povinnost
Poskytovatele nahradit v plné výši újmu vzniklou Objednateli porušením smluvní povinnosti, které
se smluvní pokuta týká.

8,

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1

Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Práva

8.2

a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským
zákoníkem a předpisy souvisejícími.
Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto
Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, Že tyto spory nebudou
v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České
republiky.

8.3

Poskytovatel se zavazuje k součinnosti při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel se dále zavazuje
umožnit všem oprávněným subjektům provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním Smlouvy,
a to po dobu určenou k jejich archivaci v souladu s příslušnými právními předpisy. Tato povinnost
trvá i po skončení trvání této Smlouvy.
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8.4

Poskytovatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Smlouvy, včetně Ceny, Konečné
ceny a veškerých cenových údajů, a příslušných metadat v souladu s příslušnými právními předpisy
(zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnósti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdéjších předpisů). Zveřejnění obsahu Smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti
mlčenlivosti.

8.5

Smluvní strany berou na vědomí, že Poskytovatel je povinen dodržovat ustanovení zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

8.6

Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných
dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným
písemnou formou se nepřihlíží.

8.7

V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným
či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní
ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho
obsahu anebo z okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena, nevyplývá, že jej nelze oddělit
od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné,
neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem
a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.

8.8

Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi
Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení
§ 1765 odst. l a § 1766 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.

8.9

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v Informačním systému Registr smluv dle podmínek stanovených zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž uveřejnění
Smlouvy provede Objednatel.

8.10

Nedílnou součástí této Smlouvy je její příloha č. l - Podrobná specifikace Služeb.

8.11

Tato Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž l vyhotovení obdrží
Poskytovatel a 2 vyhotoveni si ponechá Objednatel.
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Smluvní strany po přeČtení této Smlouvy potvrzují, Že její obsah a práva a povinnosti odpovídají
jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a Že Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání. Na důkaz
toho připojují své podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušného poČtu vyhotovení této

Smlouvy.

ZAOBJEDNATELE
i

::J'

ZA POSKYTOVATELE

VP,,

d,,

/1.

Česká republika — Ministerstvo Životního
prostředí

' Anna Pasková, M.A.
ředitelka odboru politiky Životního prostředí
a udržitelného rozvoje

jív Suří
předseda představenstva
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Příloha č. 1 - Podrobná specifikace SluŽeb

NABÍDKA CATERINGOVÝCH SLUŽEB ZÁTIŠÍ GROUP:
KLIENT:

MŽP

DATUM KONÁNÍ AKCE:

17. 9. 2020

MÍSTO KONÁNÍ AKCE:

Praha, Černínský palác

POČET HOSTŮ:

70

PŘEDPOKLÁDANÝ ZAČÁTEK AKCE:

18:30 hod

PŘEDPOKLÁDANÝ KONEC AKCE:

22:00 hod

DRUH AKCE:

dodávka obČerstvení s obsluhou

Menu
UDRŽITELNÝ WELCOME DRINK
PROSECCO VOLPARESSA DOC Spumante Extra Dry
Domácí limonáda s čerstvým ovocem a bylinkami
Infhzovaná voda bylinkami a lokálním ovocem
Cena za osobu 145 KČ
SNACKY 20g osoba - založeno na koktejlových stolech

'

Chipsy z kořenové zeleniny - mrkev, celer, petržel, červená řepa

·

Hrachové krekry s mákem

·

Směs ořechů v medu (lískové a vlaŠské ořechy)

Cena na osobu: 20 KČ
UDRŽITELNÉ KANAPKY
Doporučíg'eme 2ks l osoba

"

"

Krémový sýr, pražená řepa, ořechy, pažitka - veg.

·

Grilované papričky s čerstvým bylinkovým sýrem - veg.

"

Restovaná mrkev, javorový sirup, dijonská hořčice - veg.

·

Jarní hrášek, kozí sýr, citron - veg.

Cena na osobu: 75 KČ l 2ks osoba
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UDRŽITELNÉ MENIJ
SALÁTY - MINIPORCE
·

Salát z cizrny, dýně, máslové dýně a kapusty -veg.

·

Carpacio z marinované červené a žluté řepy, slaný sýr, čerstvé bylinky — veg.

· Salát z mrkve, jablek, hrozinek, vlašské ořechy - veg.
PŘEDKRMY- MINIPORCE

·

Studené pyré z celé brokolice, pěna z kozího farmářského sýra - veg.

"

Krokety z mačkaného zeleného hrášku a kukuřice, mátová omáčka - veg.

· Zauzený houbový tataráček s lilkem, chlebové krutóny - veg.
HLAVNÍ JÍDLA - MINIPORCE FLYING SERVICE
"

Dýňový krém s bylinkovým pěstem - veg.

·

Špenátové kroupeto, houby, sýr Grand Moravia - veg.

·

Tofu makhani, Šafránová iýže, tomatovo-okurková raita - veg.

·

Mini Quiche s houbami a špenátem - veg.

·

Veggie mini burger, chilli soynéza, infúzovaná cibulka, rajče, salátek - veg. Flying service mezi
hosg

DEZERTY - MINIPORCE

·

Domácí krupicová kaše, nákládané Švestky se skořicí a medem

·

Jablečné tartletky s drobenkou

·

Mini ovocné a zeleninové nanuky

·

Cake pops z mrkového dortu

·

Ovocné špízky z lokálního ovoce

Cena na osobu: 550 KCI 500g
·

Některé suroviny se mohuzměnitdle dodavatelů a aktuálníchpřebytkujednotliVýchpoložek
v menu

UDRŽITELNÉ NÁPOJE
'

Innlzovaná voda ovocem a bylinkami - založené na stolech

·

Hruškový a jablečný mošt

·

Domácí limonády s čerstvými bylinkami

·

Káva Nespresso, výběr kvalitních čajů

·

Pislnerr ljrquell, Birel! nealkoholické pivo

·

výběr českých a moravský vín - 2 druhy BV, 2 druhy Cv

Cena na osobu: 195 KČ
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CENOVÁ KALKULACE

Položkí

Počet osob l
položek

Cena za osobu l
poloŽku

Cena celkem
bez DPH

DPH v Kc

0/
DPH v o

Cena celkem
vČetně DPH

Welcome drink na l hodinu

70

145 KČ

10 150 KČ

2 132 KČ

21 %

12 282 KČ

Kánapky 2 ksl osoba

70

20 KČ

l 400 KČ

140 KČ

10 %

1 540 KČ

Snacky 20 gl osoba

70

75 KČ

5 250 KČ

525 KČ

10 %

5 775 KČ

Menu 500 g

70

550 KČ

38 500 KČ

3 850 KČ

10 %

42 350 KČ

Nápoje na 4 hodiny
vČetně Welcome drinku

70

195 KČ

13 650 KČ

1 365 KČ

10 %

15 015 KČ

Service fee

1

15 000 KČ

15 000 KČ

1 500 KČ

10 y,

16 500 KČ

Doprava a logistika cateringu

1

6 000 KČ

6 000 KČ

600 KČ

10 %

6 600 KC

Kalkulace je sestavena pro minimum 70 hostů.
Zálohovájáktura bude Yýstavena na 80 % zpředpokládané celkové Čás©' na FnB a /00 % na ostatníslužby ne/Pozděii 3 dny předakcí.
Finálnímenu a počethostů lze potvrdit ne/í'ozděii 4 dnípředakcí/14. 9. 2020 do 8.'00 hodinl.
Cenyjsou platné pro rok 2020. Vnásledujících letech se mohou změnit v závislosti na ceně surovin a práce.
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