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Objednávka 

zadání zakázky malého rozsahu č: 1506 - 24250/18 

Akce: 

Objednáváme u Vás: 

• Stravenky v hodnotě 90,- Kč .......... 3.000 ks 

Termín plnění: ihned 

Cena bez DPH: 270.000,- Kč 

Nebude-li u faktury přiložena kopie objednávky nebo uvedeno její číslo nebo čísla příslušné 

smlouvy, bude jako neúplná vrácena zpět. 

Faktura je splatná do 14 dnů po jejím doručení objednateli. 

Dodavatel 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). Y případě, že daňový doklad bude 

obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a 

objednatel vyzve zhotovitele kjeho 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  
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Sodexho Pass Česká republika a.s. 

Radlická 2 150 00 Praha 5 



Dne: 

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. 

 

Razítko: 

AKCEPTACE OBJEDNÁVKY (přijetí nabídky) 

Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku 

DOŠLO DNE 

- 6 - 1 2 -  ?í)1fi 

 

Podpis: 
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Předběžná řídící kontrola před vznikem závazku § 13 vylil. 416/2004 Sb.): 
 příjmení datum a podpis 

vystavil  5.12.2018 

přímý nadřízený  5.12.2018 / 

správce rozpočtu  
5.12.2018 

příkazce operace I.  
5.12.2018 )J VJ 
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