
 

 

  

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: OV-13.66.32-20-0424 

 
Dodavatel: 

 
Bohemia Arch spol. s.r.o. 
Spořická 599 
431 01 SPOŘICE 
 
IČO: 25002279 
DIČ: CZ25002279 
 

Vystavil:                        xxxxxxxxxxxxxx 
Tel:                                xxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail:                           xxxxxxxxxxxxxxxxx       
Datum vystavení:         05.01.2021 
Místo vystavení:           CHLUMEC 

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

 

Dodací lhůta:                dle textu objednávky 

Platební podmínky:      splatnost 30 dnů od doručení    

                                       daňového dokladu 

Celková cena bez DPH v Kč: 49 000,00  

 

Dodejte na adresu: PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, s. p.   

 Středisko Kohinoor 
 Mariánské Radčice 100 
 435 32 MARIÁNSKÉ RADČICE 
 

Položka 
číslo 

Předmět 

 
Jednotková 

cena 
Jednotka 
množství 

 Množství 

 

 

 

 
Kód akce: A1472 + A1482 - Dodatek č. 4  
 
–změna celkové ceny, termínu a rozsahu předmětu objednávky 

  
    
    
 

 
     

Smluvní strany uzavřely objednávku č. OV-13.66.32-20-0424 dne 6.5.2020, Dodatek č. 1 ze dne 27. 5. 2020, 
Dodatek č. 2 ze dne 24. 6. 2020, Dodatek č. 3 ze dne 29. 7. 2020 a dohodly se na uzavření tohoto Dodatku č. 4, 
jehož předmětem je: 
 

1. změna rozsahu předmětu objednávky, kdy se: 
- ruší zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr pro stavbu 

„Vybudování přípojek do prostoru vrátnice JM“ v částce 160 000 Kč bez DPH. Důvodem této změny je 
usnesení Odboru stavebního úřadu Magistrátu města Most, kde rozhodl dle ust. § 96 odst.5 stavebního 
zákona o provedení územního řízení, vedeném pod č. j. MmM/112895/2020/OSÚ/JŠ ze dne 
26. 11. 2020. 

 
- rozšiřuje předmět objednávky o zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 

(DÚR) zpracované dle přílohy č.2 vyhlášky č.499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů dle přiložené výzvy Odboru stavebního úřadu Magistrátu města Most vedené pod č. j. 
MmM/112918/2020/OSÚ/JŠ ze dne 26. 11. 2020 v částce 39 000,-Kč bez DPH, jejíž součástí 
je zajištění inženýrských činností pro vydání územního rozhodnutí v částce 10 000,-kč bez DPH. 
Celková  částka  49 000,-Kč bez DPH.  

 
2. změna ceny předmětu objednávky 

  
 

Původní cena objednávky:     256 000 Kč bez DPH 
Cena za zrušení PD pro provedení stavby          - 160 000 Kč bez DPH 
Zůstatek ceny z původní ceny objednávky    96 000 Kč bez DPH - řádně předáno a vyfakturováno 
 



 

 

Cena za rozšíření předmětu objednávky:              + 39 000 Kč bez DPH s termínem plnění do 26. 2. 2021 
+ 10 000 Kč bez DPH – ke konečné fakturaci    

 
Celková cena objednávky: 145 000 Kč bez DPH (zbývá uhradit 49 000,-Kč bez DPH) 

 
Platební podmínky: splatnost každé faktury je 30 dnů od prokazatelného data doručení objednateli, 
jejíž součástí bude oboustranně potvrzený předávací protokol nebo soupis provedených prací. Na faktuře 
uvádějte číslo objednávky a označení Kódu akce A1472 + A1482. 

 
3. změna termínu předmětu objednávky 

 
Termín pro předání DÚR:   nejpozději do 26. 2. 2021 
Termín pro zajištění inženýrských činností pro vydání ÚR: nejpozději do 120 dnů po kolaudaci stávající IS 
jiného investora. 
 
Ostatní náležitosti objednávky č. OV-13.66.32-20-0424 ze dne 6. 5. 2020 vč. dodatků č. 1, 2, a 3 k této 
objednávce zůstávají beze změn. 
 
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je: 
Příloha č. 1: Usnesení o projednání záměru v územním řízení, č. j. MmM/112895/2020/OSÚ/JŠ ze dne 

26. 11. 2020 
Příloha č. 2: Výzva dle č. j. MmM/112918/2020/OSÚ/JŠ ze dne 26. 11. 2020 
Příloha č. 3:         Nabídka s rozšířením předmětu plnění dodavatele ze dne 17. 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, 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). 

 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. 
Středisko Kohinoor 
Mariánské Radčice 100 
435 32 MARIÁNSKÉ RADČICE 
 

 
 
 

Ing. Walter Fiedler 
ředitel 

Palivový kombinát Ústí, s. p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha k objednávce č.: OV-13.66.32-20-0424 
 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


