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Výzva k plnění č. 1
k Rámcové dohodě č. 21105001692

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zaměstnanec pověřený jednáním:

velitel vojenského útvaru 1535 Hranice (dále jen „VÚ 1535“)
brigádní generál Ing. Petr Svoboda, MSS

Bankovní spojení: č. ú. 404881, peněžní ústav ČNB pobočka Ostrava (0710)
Kontaktní osoba: zástupce oprávněný jednat ve věcech technických

ních

datová schránka: hjyaavk

(dále jen „objednatel“)
a

ZLINER s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5174
Sídlo: tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín
Adresa provozovny: Pavelkova 1133/6, 779 00 Olomouc - Hodolany
IČ: 45479534
DIČ: CZ45479534
Jejímž jménem jedná Jan Bereznaj, ředitel výroby a logistiky
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

datová schránka xsiukk9

Adresa pro doručování korespondence: ZLINER s.r.o
tř. Tomáše Bati 283
761 12 Zlín

(dále jen „zhotovitel“)

Objednáváme u Vás: provedení GP1 a TU 1 u dvou vozidel T-815-7, VPZ:

Požadovaná doba provedení: do 29. 10. 2021

Místo provedení: provozovna zhotovitele
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Cena díla

1.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly, že úplata (cena) za dílo specifikované v této příloze výzvy k plnění se sjednává jako
nejvýše přípustná, a to ve výši 74 857,86 CZK (slovy: sedmdesátčtyřitisícosmset
padesátsedm korun osmdesátšest haléřů). V takto stanovené úplatě (ceně) jsou zahrnuty
veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla (např. DPH…).

1.2. Kalkulace úplaty je stanovena takto:

Služba MJ
Počet
kusů

Cena díla za MJ
bez DPH (CZK)

DPH
(%)

Cena díla celkem (tj. cena
díla za položku vč. DPH

Servisní prohlídka GP 1 u VPZ: ks 1

Provedení TÚ 1 u VPZ: ks 1

Servisní prohlídka GP 1 u VPZ: ks 1

Provedení TÚ 1 u VPZ: ks 1

CENA DÍLA CELKEM VČ. DPH (CZK) 74 857,86

Platební podmínky:

Zaplacení úplaty bude provedeno po provedení díla na základě zhotovitelem vystaveného
daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře).
Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli ve dvou výtiscích neprodleně, nejpozději však
do 10. 11. 2021, na výše uvedenou doručovací adresu objednatele. Objednatel zaplatí úplatu dle
daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení. Objednatel
neposkytuje zálohy. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny z účtu
objednatele ve prospěch zhotovitele.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů. K identifikaci
objednatele je zhotovitel povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést následující údaje:
„Objednatel: Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6. IČ:
60162694, DIČ: CZ60162694. Konečný příjemce: Vojenský útvar 1535, Hranická 457, Hranice,
753 01“. Součástí každého daňového dokladu (faktury) bude originál dodacího listu s rozpisem
jednotlivých položek objednávky podepsaný při převzetí díla objednatelem.

Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně
podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude
platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena
Ministerstvem obrany na účet správce daně příslušného zhotovitele. Zhotovitel obdrží úhradu za
předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně
z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který
neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo
obsahuje nesprávné cenové údaje. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit
důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad
(fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta
splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta 30 dnů ode dne prokazatelného doručení
opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) objednatele.
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 Tato výzva k plnění zhotovitele vůči objednateli zaniká, pokud nebude zhotovitelem 
potvrzena do 22. 10. 2021. Potvrzená výzva k plnění nebo písemné přijetí výzvy k plnění musí být 
objednateli doručeno ve shora uvedeném termínu. 
 

Tato výzva k plnění má 3 očíslované strany. 

 

V Hranicích, dne                 V Zlíně, dne 
 
Za objednatele:                Za zhotovitele:  

…………………………………………..                            ……………………………………… 
brigádní generál Ing. Petr Svoboda, MSS             Jan Bereznaj 
velitel útvaru                                                 ředitel výroby a logistiky 
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