ministerstvo

PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednací list číslo
535/2021-81
(Z pol. rozp. OÚP MMR Č. 3635/5166/21/2021-81)

Číslo objednávky uveďte laskavě na dodacím listu a faktuře.
Číslo jednací: mmr - 77772/2021-81
Telefon
Vyřizuje
IČO:660 02 222
Bankovní spojeni:
ČNB P
Účet C.:
Zaokrouhlujte na celé Kč.
Dodavatel:

Česká sEo|ečnost pro stavební právo
registr. FU pro Prahu l, č. spisu 210/94
se sídlem: nám Curieových 7, 110 00 Praha 1
doručovací adresa: Václavské náměstí 31, 110 00 Praha 1
IČ:
47606827
DIČ:
CZ47606827

Objednáváme:
1.

Průběžné sledováni judikatury Nejvyššího správního soudu a krajských soudů týkající se územně plánovací
činnosti, její posuzováni z pohledu dopadů a požadavků na tuto činnost, průběžné předáváni výsledků
sledováni a posuzování objednateli, účast na jednáních týkajících se vyhodnocováni výsledků sledováni.

2.

výběr relevantních judikátů (formou anotaci) do přílohy ,,Pořizovatelská praxe" časopisu Urbanismus
a územní rozvoj, garantovaný MMR. Anotace budou předány lx objednateli a lx redakci časopisu
v periodicitě jeho vydáváni k datu redakční uzávěrky.
Přípravu podkladů a spolupráce při zpracování metodických doporučeni MMR k vybraným problémům na
úseku územního plánování vycházejIcI z činnosti uvedené v bodu 1. se zaměřením na problematiku, na
kterou dosud neexistuje ustálený právní názor.

3.

Termín:
.

nejpozději do 26. listopadu 2021.

Jednotlivékopií
potřebné
výstupy budou
objednateli
předávány po částech, dle aktuální potřeby objednatele v podobě
tištěných
a elektronicky
v dohodnutém
formátu.
Objednatel si vyhrazuje právo ustoupit od objednávky bez jakékoliv úhrady dodavateli, pokud nebude objednané
dílo předáno do výše uvedeného terminu.
Cena:
Odměna byla stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:
199 920,- KČ (bez DPH) " 41 983,- KČ (21% DPH), tj. celkem 241 903,- KČ (včetně DPH)
(slovy: DvěstěčtyřicetjedentisÍcdevětsettřikorunyčeské).
Úplata je určena v závislosti na počtu odpracovaných a dodavatelem vykázaných hodin potřebných pro
uvedenou činnost na základě hodinové sazby 980,- KČ bez DPH (slovy: Devětsetosmdesátkorunčeských).
Smluvená cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele nutné k poskytování činnosti, jakož i veškeré náklady

související.
Úplatu uhradí objednatel na základě faktury vystavené dodavatelem bankovním převodem na účet dodavatele
uvedený v záhlaví objednávky. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je 21 dnů
od jejího doručeni objednateli. V případě fakturace po částech musí být podložena oboustranně odsouhlasenou
kalkulaci naběhlých nákladů.
Nedílnou součásti faktury je potvrzený Předávací protokol a výkaz práce (za fakturované období).
Poslední faktura musí být předána do podatelny MMR:

do 30. listopadu 2021.
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