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Objednávka číslo: 737/2022  
Toto číslo objednávky uveďte na faktuře 
 
Objednáváme u Vás: 
opravu soklové části obvodové stěny obřadní síně radnice č.p. 19 včetně výměny obvodové dřevěné lišty 
termín provedení: 4.Q 2022 - 1.Q 2023 
 
Předpokládaná cena je 120 213,50 vč. DPH. 
Předpokládaná cena je 99 350,00 bez DPH. 
 
Žádáme Vás o potvrzení přijetí objednávky nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení, a to jednoduchým 
sdělením na e-mailovou adresu helena.coufalova@mesto-uh.cz.  
Potvrzení objednávky bude sloužit k uveřejnění v Registru smluv, kdy dne 1.7.2016 vstoupil v účinnost 
Zákon o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb.). Podle tohoto předpisu je povinností města Uherské 
Hradiště zveřejňovat smlouvy uzavřené po 1.7.2016 s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v uvedeném 
informačním systému. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Radek Chybík 
vedoucí odboru správy majetku města 
 
 
 
 
Mgr. Josef Botek 
tajemník MěÚ 
 
Fakturace v přenesení daňové povinnosti 
V případě, že fakturované práce odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ – CPA 41-43, bude 
faktura vystavena v režimu přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb.  
o dani z přidané hodnoty. Faktura musí obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat 
objednatel. 
Sdělení ke statutu nespolehlivý plátce 
Dodavatel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „ nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004 
Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně odběratele informovat. Odběratel je poté 
oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu 
podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.  
Sdělení o účtu 
Dodavatel prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zaslání platby za uskutečněné plnění, je totožné s 
účtem zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH 
v platném znění. V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodleně informován. 
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