
OdběrateI:

Český hydrometeorologichý ústav
Na Šabatce 205an7
143 00 Praha12

Bankovní spojení; 

lČ: 00020699 CZ0O020699

tel.: 

Datum vystavení: 15.09.21

Objednávka na adresu:

02 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 26612
140 22 Praha 4 - Michle

PožadoŮané datum dodávky: 15,10.21
Forma úhrady: převod. přík.

Způsob dopravy: Doprava dodavatelem

Faktura na adresu:

Na Šabatce 2050117
143 00 Praha 4 - Komořany

Telefon: 
Dodávka na adresu:

Na Šabatce 2O50l17
143 00 Praha 4 - Komořany

Telefon pobočkyxstře
Pracovník: 
Telefon: 
Mail: 
Správce rozpočtu a podpi

Dodavatel:

02 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 26612
14Q 22 Praha 4 - Michle

lČ: 60í93336 DlČ: CZ60193336

tel.:

Objednávka číslo dokladu: OB21l13í 0068

plnění objednávky bude použito pro činnosti, kdy ČHMIJ není osobou povinnou k dani podle § 5 odst. 3 zákona ě, 23512004 Sb", o dani z Přdané
hodnoty.

Předpokládaná cena s DPH: 226 606.00

Upozomění:
Na faktub uvedte číslo naší objednávky. V případě pbsáhne-li pfudmět plnění 50 000KČ bez DPH potvrzenou objednávku pňloŽte.

Na vystavované faktub je nutné uvádět údaje o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a lČ v souladu se zápisem OR nebo jiné

evidence. v případě neúplnosti ěi nesprávných údajů bude fakura vrácena zpět k doplnění.
Cenaza pbdmět plnění je určena v souladu s platnými pbdpisy o cenách jako cena pevná, nepbknrčitelná a nejvýŠe pňpustná.

odsouhlasením pňjaté objednávky na základě písemného potvzení o její akceptaci uzniká smlouva, na které se vztahují ustanovení zákona Č.

89t2012 Sb., občanshý ákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ve smyslu §2 odst. 1 zákona č,34ot2o15 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti něKených smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru (zákon o
registru smluv), vzniká zákonná povinnost čHMIJ a/ebjnit obsah akceptované objednávky v registru smluv do 30 dnŮ, přesáhneJi Pfudmět Plnění
Výši 50.0o0,-Kč bez DPH, s ohledem na \^,ýjimky § 3 zákona o registru, jinak nenastane její ÚČinnost a nedojde k Úhradě faktury.

Předmět objednávky ldentifikace CSN I Rozměry
Dodavatelské ěíslo l Typ předmětu I Císlo předmětu Množství l MJ |Uena za MJ

Poplatek

Objed náváme jeOnorazornY zřizov ací poplate k na sl užbu Zákazni cká l inka,
1- 20 014,00

@
12

objednáváme realizaciSystOmu AHS a následné poskytování služby po dobu 12ti měsíců od akceptace a
předání do ostrého provozu v rozsahu uvedeném v nabídce a lmplementaění analPe (viz příloha č. 1 a 2 této
objednávky). Zároveň souhlasíme s pravidelnou měsíění platbou 17 216 Kč (vč.DPl!

17 216.00
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Objednávka Číslo dokladu: OB21/1310068 
\ 

I I 
Odbě rotel : 
Český hydrometeorologický ústav 
Na Šabatce 2050/17 
143 00 Praha 12 

Bankovní spojení: 

00020699 CZ00020699 IČ: 

tel.: 

Požadované datum dodávky: 
Forma úhrady: 
Způsob dopravy: 

15. 10 .21 
převod. pík. 

Doprava dodavatelem 

I 

I 
ı Datum vystavení: 15.09.21 

i 

Objednávka na adresu: 

O2 Czech Republic a.s. 
Za Brumlovkou 266/2 
140 22 Praha 4 n. Michle 

Faktura na adresu: 

Na Šabatce 2050/17 
143 00 Praha 4 - Komořany 
Telefon: 
Dodávka na adresu: 
Na Šabatce 2050/17 
143 00 Praha 4 - Komořany

Telefon pobočka x střediska : 
Pracovník: 
Telefon: 
Mail: 
Správce rozpočtu a podpis: 

Dodavatel: 

60193336 DIČ: CZ60193336 

O2 Czech Republic a.s. 
Za Brumlovkou 266/2 
140 22 Praha 4 - Michle 

IČ: 

tel.: 

Plnění objednávky bude použito pro činnosti, kdy ČHMÚ není osobou povinnou k dani podle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z padané 
hodnoty. 

Předmět objednávky Identifikace SN 
`i 

Rozměry 
Dodavatelské číslo Typ předmětu Císlo předmětu Množství MJ Cena za MJ 

Poplatek 
1 20 014.00 

Objednáváme jednorázový zřizovací poplatek na službu Zákaznická linka. 
Realizace systému AHS 

n .  12 17 216.00 _ 
Objednáváme realizaci Systému AHS a následné poskytování služby po dobu 12ti měsíců od akceptace a 
předání do ostrého provozu v rozsahu uvedeném v nabídce a implementační analýze (viz příloha č. 1 a 2 této 
objednávky). Zároveň souhlasíme S pravidelnou měsíční platbou 17 216 Kč (vč.DPH) 

Předpokládaná cena s DPH: 226 606.00 

Upozornění: 
Na faktuře uvede číslo naší objednávky. V pñpadě přesáhne-li předmět plnění 50 000Kč bez DPH potvrzenou objednávku položte. 
Na vystavované faktuře je nutné uvádět údaje O armě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a IČ v souladu se zápisem OR nebo jiné 
evidence. V případě neúplnosti či nesprávných údajů bude faI‹tura vrácena zpět k doplnění. 
Cena za předmět plnění je určena v souladu s platnými předpisy o cenách jako cena pevná, nepřekročitelná a nejvýše pñpustná. 
Odsouhlasením pojaté objednávky na základě písemného potvrzení o její akceptaci vzniká smlouva, na l‹teré se vztahují ustanovení zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
Ve smyslu §2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru (zákon o 
registru smluv), vzniká zákonná povinnost ČHMÚ zveřejnit obsah akceptované objednávl‹y v registru smluv do 30 dnů, přesáhne-li předmět plnění 
výši 50.000,-Kč bez DPH, s ohledem na výjimky § 3  zákona o registru, jinak nenastane její účinnost a nedojde k úhradě faktury. 
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Objednávka číslo doktadu: OB21l13í 0068

Datum: 15.09.21
Razítko a podpis Příkazce

Datum:
Razítko a podpis dodavatele:

Firma zapsána v podnikovém rejstříku dle zřizovací listiny M/200269l04 ze dne 15.6,2001 u MŽP v Praze.
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Objednávka Číslo døkladuz QB21/1310068 
ı r . 

Datum: 15.09.21 
Razítko a podpis Příkazce ope

Datum: 
Razítko a podpis dodavatele: 

ł 

Firma zapsána V podnikovém rejstříku dle zřizovací listiny M/200269/04 ze dne 15.6.2001 u MŽP V Praze. 
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