
 

  

Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Hrbovická 2, CZ - 403 39 Chlumec  
 

 
IČO:  00007536   
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném    
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,   
oddíl A XVIII, vložka 433  

 

Číslo objednávky: OM-21-0023 

 
PROTEC plus s.r.o. 
Lhota 385 
LHOTA ZA ČERVENÝM KOSTELCEM 
549 41 ČERVENÝ KOSTELEC 1 
 
IČO:25989111 
DIČ:CZ25989111  

Vystavil:                        xxxxxxxxxx 
Tel:                                xxxxxxxxxx 
E-mail:                          xxxxxxxxxxxxxxxx     
Datum vystavení:        09.12.2020 
Místo vystavení:          ZBZS Odolov 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a. s., 
 pobočka Most  
Číslo účtu:                xxxxxxxxxx  
DIČ:  CZ00007536  

 

Dodací lhůta:                 dle textu 
Způsob dodání:            dodavatel, odběratel 
Platební podmínky:      dle textu  

Cena bez DPH v Kč: 150 000,- Kč bez DPH 

Dodejte na adresu: PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, s. p.   
 středisko Východočeské uhelné doly 
 ZBZS Strážkovice 70 
 542 34  MALÉ SVATOŇOVICE 
 
Kód akce: bez kódu 
 

Položka 
číslo 

Předmět MJ  Množství 

 

 

01 

   

       

 
Celoroční objednávka  
 
Ochranné pracovní pomůcky  
     

        
       

 
 
 

150.000,- 
 

    

 
 
 
 

 
Smluvními stranami byla sjednána celková maximální cena ve výši 150.000,- Kč, bez DPH na dodávku 
ochranných pracovních pomůcek k zajištění pohotovosti a komerční činnosti ZBZS Odolov (dále jen „zboží“) a  
obsahuje veškeré garance a záruky ke zboží vč. vedlejších nákladů souvisejících s dodáním zboží nebo služeb 
(doprava do místa plnění, obaly apod.). 
Dodávky zboží budou prováděny průběžně, na základě výzvy Objednatele a dodavatel se zavazuje dodat zboží 
v pracovních dnech v době od 6:00 – 14:00 hod a to vždy do 48 hodin ode dne akceptace výzvy Objednatele, 
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak dle odsouhlasených termínů s Objednatelem. Dodavatel uzavřením této 
objednávky poskytne plošnou slevu z obchodních cen Objednateli na dodávky zboží ve výši 3%.  
 
Místo plnění: pracoviště ZBZS Odolov, Palivový kombinát Ústí, s. p., středisko Východočeské uhelné doly, 
Železničářská 506, 541 01 Trutnov. 
Termín dodání: od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 průběžně dle výzvy Objednatele 
 
Platební podmínky: konečná faktura se splatností 30 dnů od prokazatelného doručení faktury Objednavateli, 
jejíž součástí bude oboustranně podepsaný předávací protokol nebo dodací list. Dodání zboží se bude řídit 
Obchodními podmínkami státního podniku Palivový kombinát Ústí pro nákup zboží do maximální hodnoty kupní 
ceny ve výši 300.000,-Kč bez DPH (dále jen „OP“), které jsou dostupné na internetových stránkách Objednatele 
www.pku.cz v sekci Společnost/Nákup/Obchodní podmínky, které Dodavatel akceptoval podpisem této 
objednávky a zahájením plnění dle této objednávky na ně bezvýhradně přistupuje. Každá faktura musí mít 
náležitosti účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů účinných ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění a obsahovat údaje dle § 435 OZ a musí obsahovat číslo této celoroční objednávky.  
 

http://www.pku.cz/


 

Kontaktní osoby za Objednavatele: 
 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Kontaktní osoba za Dodavatele: 
 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
Obsah objednávky je nadřazen textacím v přílohách, pokud jsou tyto v rozporu. 
 
Žádáme o potvrzení/akceptaci objednávky a zaslání zpět na e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Nedílnou součástí této objednávky je nabídka na obchodní spolupráci pro rok 2021 ze dne 1.12 2020 
 
 
Upozornění: 
 

 Nedílnou přílohou této objednávky je ustanovení k institutu nespolehlivého plátce, nespolehlivé osoby a povinnosti uvádět zveřejnění 
čísla účtu, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 

 Dodavatel bere na vědomí, že objednatel (PKÚ, s. p.) je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem. 

 Podle ustanovení § 29, zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí daňový doklad (faktura) obsahovat všechny 
náležitosti daňového dokladu, jinak nebude faktura uhrazena a bude vrácena k doplnění. 

 Je vyloučeno, aby dodavatel ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
přepisů, odkázal na své obchodní podmínky nebo na obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi.  

 
 

Fakturu zašlete na adresu:  
 

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, s. p. 
Hrbovická 2  
403 39  CHLUMEC  
 

 
Ing. Walter Fiedler 

ředitel 
Palivový kombinát Ústí, s. p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Příloha k objednávce č.: OM-21-0023 

 
 
Institut nespolehlivého plátce, nespolehlivé osoby a povinnosti uvádět číslo účtu zveřejněné dle ust. 
§ 96 odst. 2 zákona č. 235/2004, Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
1. Objednatel upozorňuje dodavatele na skutečnost, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem nebo 

nespolehlivou osobou ve smyslu zákona č. 235/2004, Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů v průběhu realizace objednávky, tj. od objednání do doby splatnosti vystaveného daňového 
dokladu, bude faktura za již poskytnuté plnění hrazena objednavatelem tak, že  

 
- část faktury vystavené dodavatelem odpovídající výši DPH bude uhrazena objednatelem přímo na 

účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, a 

- základ daně bude uhrazen na účet dodavatele.  
 
2. Objednatel upozorňuje dodavatele na skutečnost, že v případě, že účet, který uvede na daň. doklad, 

nebude účtem dodavatele zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle 
ustanovení § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004, Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů,, bude faktura za již poskytnuté plnění hrazena objednatelem tak, že  

 
- část faktury vystavené dodavatelem odpovídající výši DPH bude uhrazena objednatelem přímo na 

účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, a 

- základ daně bude uhrazen na účet dodavatele.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


