
Odběratel - objednatel:
Ministerstvo dopravy

ČESKÁ REPUBLIKA

IČO:
DIČ:
B.Ú.:

Dodavatel:
Ing. Tomáš Přibyl

635 00 - Brno
ČESKÁ REPUBLIKA

Adresa dodání:
Ministerstvo dopravy

ČESKÁ REPUBLIKA

IČO:
DIČ:
Tel.:
Fax:
Email:

Datum vystavení: 11.03.2020

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii
objednávky!

Datum dodání: 15.12.2020 Měna: CZK

Fakturu (daňový doklad) je možné zaslat objednateli až po řádném splnění předmětu objednávky. Splatnost faktury
(daňového dokladu) je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury (daňového dokladu) na adresu
objednatele. Kopii objednávky vždy přiložte k faktuře. Objednávka nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb.
uveřejněna v registru smluv, dnem uveřejnění nabývá objednávka účinnosti. Dodavatel akceptací této objednávky souhlasí s
výše uvedenými podmínkami!

Č. řádky Číslo položky
dod.

Popis položky dod. Množství MJ Cena za MJ Celková cena

1 Objednáváme zajištění podpory impl. úkolu
Realizačního plánu Národního kosmického plánu
(NKP) schváleného usnesením Výboru pro EU z
31.8.2011, č. 21, "Plán předpokládaných opatření na
podporu informačních služeb v oblasti kosmických
aktivit", schváleného Koordinační radou ministra
dopravy pro kosmické aktivity. Realizace daných
opatření je v souladu s NKP 2014 – 2019 (kapitola
5.3 „Zvyšování povědomí, vzdělávání a školení“),
který byl schválen vládou ČR usnesením č. 872 ze
dne 27.10.2014, a návazném NKP 2020 – 2025,
schváleného vládou ČR usnesením č. 732 ze dne
14. 10. 2019.
Předmětem objednávky je kontinuální rozšiřování
obsahu inf. portálů s kosmickou tématikou na r.
2020, a to skrze: Aktualizaci české mutace stránek
ESA (ESA Portal-Czech Republic) formou překladů
článků vydaných ESA; Zpracování a překlady článků
o kosmických aktivitách pro internetové stránky
spravované Odborem ITS, kosmických aktivit a
VaVaI MD (www.czechspaceportal.cz).
Plánovaný rozsah plnění: Pro český portál ESA
(ESA Portal-Czech Republic):49 článků v ceně 800,-
Kč za jeden článek. Články budou překladem
článků, které na svém webu publikuje ESA. Jedná
se o články přinášející akt. informace z činnosti ESA

1 * 99 700,0000 99 700,00
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a dalších evropských organizací, zabývajících se
kosmickými aktivitami a informace o postupu v
naplňování jejich programů; Pro Český kosmický
portál:121 článků v ceně 500,- Kč za jeden článek.
Články budou přinášet akt. informace o činnosti ESA
a aktualizace v naplňování programů evropských
kosmických agentur a celkovém dění v oblasti
světových kosmických aktivit s důrazem na
evropské GNSS.
Podmínky fakturace:
Články budou zveřejňovány průběžně od března do
prosince 2020. Objednávka musí být každý měsíc
splněna nejméně v objemu 3 článků přeložených
pro ESA Portal-Czech Republic a 6 zpracovaných
článků pro stránky www.czechspaceportal.cz  nebo
nástupnický portál.
Článek uveřejněný na ESA Portal-Czech Republic
nelze zároveň fakturovat za umístění na stránky
www.czechspaceportal.cz.

Náměty pro články na rok 2020:
Tematické články z oblasti kosmických aktivit dle
priority pro ČR: Akt. informace z evropských
organizací, zabývajících se kosmickými aktivitami
(ESA, EU, EUMETSAT atp.), naplňování jejich
programů: nové družice; výsledky misí, testování
nových technologií a spouštění služeb; Aktuální
informace z prostředí ČR ve dvou rovinách: a)
spolupráce CZ subjektů na kosmických aktivitách s
přesahem do zahraničních programů především
evropských organizací, úspěchy těchto firem, nové
technologie a služby, které byly využity pro
vesmírné mise a byly vyvinuty v ČR; b) aktuální
informace z prostředí ČR. Dále články zaměřené na
aktivity významných světových kosmických agentur,
tj. NASA, DLR, JAXA, ROSKOSMOS, CNES aj, vč.
aktualizace kosmických programů těchto agentur.
TERMÍN DODÁNÍ: dodání plného rozsahu obj. je
14.12.2020; kontrolní dny k průb. naplňování
smlouvy jsou stanoveny na poslední prac. den kal.
měsíce.
FORMA DODÁNÍ: umístěním článku na příslušné
www stránky; provedenou práci bude pravidelně
přebírat MD O710.
VÝBĚR DODAVATELE: na základě průzkumu trhu z
březnu 2020. Dodavatel je publicista s řadou
publikací a textů z oblasti kosmických aktivit.
POČET PLÁN. ODPRAC. HODIN:
Nelze přesně stanovit. Pro účely obj. a s ohledem
na počet dodaných článků lze odhadovat, že práce
bude vykonána v objemu 321 hod při mzdě 310
Kč/hod.
SANKCE:
Za nedodržení termínu dodání článku či za
nedodržení kvality článku: jednorázová sml. pokuta
ve výši 300Kč každý článek. Objednavatel může
objednávku vypovědět bez udání důvodu, přičemž
2-měsíční výpovědní lhůta začíná doručením
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výpovědi dodavateli. Dodavatel je povinen k fa
přiložit kopii potvrzeného předávacího protokolu.
Kont. osoba za MD:

Celková částka za plnění uvedeného předmětu
plnění nepřesáhne 99.700,00 Kč. Dodavatel není
plátcem DPH. Pokud se během plnění dodavatel
stane plátcem DPH, zůstává konečná částka
objednávky nezměněná.

Ceny jsou uvedeny s DPH.
Celková částka (CZK) 99 700,00

Číslo smlouvy: Za objednatele:

Ministerstvo dopravy

Vyřizuje:

Vystavil:

Akceptoval: dne: Podpis a razítko:
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