
 

 

Česká republika - Městský soud v Brně 

 Polní 39, 608 01 Brno, IČO: 00025062 

 
 546 533 333, fax: 546 531 479, e-mail: podatelna@msoud.brn.justice.cz, DS: 7y7abii 

 
NAŠE ZNAČKA: Spr 1033/2022   

VAŠE ZNAČKA:    

VYŘIZUJE:  XXXXXXXXXX  

DNE:     07. 09. 2022   
____________________________________ 
 
Věc: Objednávka kancelářského papíru 
Objednáváme u vás: 

- papír formát A4, kvalita A  2000 balíků 
 
Cena za jeden balík A4: 114,00 Kč bez DPH       dle rámcové smlouvy MSP-18/2022-MSP-CES 
   

 
         228 000,00 Kč bez DPH 
Cena za objednávku celkem:      275 880,00 Kč včetně DPH 
 
Celková cena zboží a služby související s plněním zakázky odpovídají podmínkám chráněného trhu práce dle § 78 
zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, jak je uvedeno v článku V. bodu 8. smlouvy MSP-18/2022-MSP-CES. 
Cena dále zahrnuje dopravu zboží na místo plnění, tj. Městský soud v Brně, Polní 994/39, 608 01 a složení zboží z 
auta dopravce ve druhém suterénu budovy s přímým vjezdem pro vozidla zásobování (za závorou se semaforem a 
komunikačním zařízením do velínu justiční stráže), maximální výška vozidla 3,9 metrů. 

 
Termín dodání: do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky, dle článku III. bodu 2. smlouvy  

MSP-18/2022-MSP-CES, v pracovní dny mezi 8:00 a 14:00 hod., dodání potvrďte nejpozději den předem 
 

 
Způsob platby: fakturou se splatností  Objednávku vyhotovil odpovědný zaměstnanec: 
Položka rozpočtu: ..5139(0).. 
 
 

................................................................ 
               XXXXXXXXX 

           XXXXXXX MS v Brně  
 
 
Schváleno – příkazce: 
       ……………………………………. 
                                                                                                 XXXXXXXXXXXX 
                                                                                        XXXXXXXXXXXXX MS v Brně     
  
Kontrolu operace provedl a schválil správce rozpočtu a hlavní účetní: XXXXXXXXXXXX 
 
 
Pozn1. Objednávka byla vystavena na základě platné rámcové smlouvy č. MSP-18/2022-MSP-CES,  
na dodávku kancelářského papíru. 
Pozn2. Faktura obsahující veškeré náležitosti a přílohy (oboustranně podepsaný zakázkový resp. dodací list) bude, 
po realizaci dodávky/opravy/služby, bez zbytečného odkladu zaslána zadavateli elektronicky, a to v souladu se 
zákonem o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů datovou schránkou (ID datové schránky 
zadavatele je 7y7abii ) resp. e-mailem na e-mailovou adresu podatelna@msoud.brn.justice.cz (elektronické adresy 
elektronické podatelny zadavatele). Současně zašlete doklady v kopii i na mail XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Eagle Eyes a.s. 
Skalní 1088, Hranice I-Město 
735 01 Hranice 
IČO: 01502875 
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