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  Biologické centrum AV ČR, v. v. i.  

  Branišovská 1160/31  

  37005 České Budějovice  

  

 

Tábor, dne: 10.04.2019 

OBJEDNÁVKA číslo: 2100/OD/00050/19 Kompetent xxxxxxx xxxx xxx xx.x. 
 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  

Číslo: 271993243/0300 Vyřizuje: xxxxxxx xxxx xxx xx.x. 

 

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky: 

Druh zboží 
 

Redukce biomasy nežádoucích druhů ryb za účelem snížení negativních projevů eutrofizace na nádrži Jordán – odlovy ryb 
vlečnými sítěmi na nádrži Jordán za celkovou cenu 94 562,00 Kč vč. DPH.  
 
Objednatel prohlašuje, že výše uvedené plnění není používáno k ekonomické činnosti a nebude pro výše uvedenou dodávku 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Pro účely tohoto 
plnění tedy jako objednatel neposkytujeme svoje DIČ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                                                                                                                                                                       Mgr. Václav Klecanda 
                                                                                                                                                                               místostarosta 

 

 

 

 
Za dodavatele objednávku akceptoval - dne: 17.4.2019 
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