
VÝZVA K DÍLČÍMU PLNĚNÍ Č. 3708/2022-7084/6

k realizaci (dílčímu plnění) uzavřené a platné Smlouvy na zabezpečení služby závodního
stravování pro Vojenské zařízení 7084 Ostrava formou stravovacích poukázek č. 1296/2021-
7084/13 a vystavená podle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů pro smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6
Zastoupená: ředitel

Vojenské zařízení 7084 Ostrava
Se sídlem: Nádražní 1506/119, 702 00 Ostrava
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: banka
Číslo účtu:
Vyřizuje: tel. 973 487 fax 973 487 703,

e-mail: @army.cz
Kód klienta: 190469

Poskytovatel:

Edenred CZ s.r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 170804
Se sídlem: Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 24745391
DIČ: CZ24745391
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
Osoba odpovědná k j na základě plné moci
Vyřizuje: l. fax 234 662 309,

e-mail: @edenred.com

Předmět výzvy k dílčímu plnění (objednávky):

Objednáváme u Vás tímto stravovací poukázky (Ticket Restaurant) v nominální hodnotě
120,00 Kč k tění závodního stravování zaměstnanců VZ 7084 Ostrava v měsíci červen
2022 v počtu kusů.

Předpokládaná cena za předmět dílčího plnění (objednávky):

Maximální finanční limit k provedení nákupu včetně DPH činí při slevě nominální
hodnoty 56 401,50 Kč
(celkem cena slovy: padesátšesttisícčtyřistajednakorunačeská50/100) a pro danou objednávku
je konečný a nepřekročitelný.

Termín provedení předmětu výzvy (objednávky) k plnění:

Termín uskutečnění výzvy k plnění: 1. června 2022
Termín dodání předmětu výzvy k plnění: do 9. června 2022



Místo dodání (plnění):

Místem dodání stravovacích poukázek je Vojenské zařízení 7084 Ostrava, Nádražní 1506/119,
702 00 Ostrava.

Fakturační a platební podmínky:

Daňový doklad /fakturu/ s rozpisem jednotlivých položek výzvy k plnění a v členění podle
příslušné právní úpravy (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění),
doložený dodacím listem s potvrzením objednatele o převzetí předmětu výzvy k plnění, bude
zaslán na shora uvedenou adresu pro zasílání daňových dokladů objednatele (Nádražní
1506/119, 702 00 Ostrava).
Objednatel předmět výzvy k plnění uhradí až na základě tohoto daňového dokladu (faktury), a
to ve lhůtě jeho splatnosti, která činí 30 dnů od prokazatelného doručení faktury.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, která nebude obsahovat
požadované náležitosti.

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za
daň 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 dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané
hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného
dodavateli. Dodavatel 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.

Závěrečná ustanovení:

Tato výzva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu poslední smluvní stranou a
účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. Podmínky mezi smluvními stranami v této
výzvě (objednávce) neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy na zabezpečení
služby závodního stravování pro Vojenské zařízení 7084 Ostrava formou stravovacích
poukázek č. 1296/2021-7084/13.

V Ostravě dne V Praze dne

na základě plné moci

Podpis a razítko objednatele Podpis a razítko poskytovatele


