
OBJEDNÁVKA číslo: 23/1V/0050 
Datum vystavení: 17.01.2023 

Termín dodání: 31.01.2023 

OBJEDNATEL DODAVATEL 

SAKO Brno, a.s. 
Jedovnická 2, 628 00 Brno 
e-mail: obchod@sako.cz 
e-mail pro zasílání faktur: fakturace@sako.cz 
IČ:    60713470 
DIČ: CZ 60713470 
č. účtu: 79033621/0100, KB Brno 
Vyřizuje: XXX 

Objednáváme u Vás vypracování aktualizace odborného stanoviska k původnímu investičnímu rozpočtu 
OHB II - linka K1 dle Vaší nabídky 12.1.2023. 

Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou požadovaných činností, a že jsou mu 
známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci a že disponuje takovými kapacitami a odbornými  
znalostmi, které jsou k provedení nezbytné.  

Termín předání : 31.01.2023 
Objednatel a dodavatel obapolně dohodli cenu ve výši . ..........................  180.000 Kč bez DPH 
Platební podmínky: 100% po zpracování a předání odborného stanoviska. 

Kontaktní osoba objednatele: XXX, e-mail: XXX, mobil: XXX Kontaktní osoby dodavatele: 
XXX 

Ostatní ujednání se řídí občanským zákoníkem. 

Platební podmínky:  
Dodavatel vystaví do 15 dnů po prokazatelném předání a převzetí předmětu plnění objednávky daňový doklad, který bude  
obsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb. v platném znění se splatností 14 dní ode dne doručení. Daňový doklad bude  
obsahovat číslo této objednávky. V případě že daňový doklad nebude obsahovat některou ze zákonem stanovených náležitostí 
nebo číslo objednávky, má právo objednatel vrátit daňový doklad dodavateli k doplnění či opravě. Nová lhůta splatnosti počíná ode 
dne opětného doručení daňového dokladu. 
V případě, že se dodavatel stane nespolehlivým plátcem (dle §106a zákona o DPH) nebo bude vyžadovat provedení platby na jiný 
účet než je zveřejněný účet dodavatele (dle §98 zákona o DPH), provede odběratel platbu za plnění ve výši základu daně z přidané 
hodnoty na účet uvedený na daňovém dokladu a platbu DPH na účet finančního úřadu (dle §109a zákona o DPH). 
V případě prodlení plnění druhé smluvní strany se sjednává, že SAKO Brno, a.s. je oprávněno požadovat zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 0,1% z ceny objednávky za každý den prodlení. Právo SAKO Brno, a.s. na náhradu škody zůstává nedotčeno. 
Dodavatel zajistí předmět objednávky v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti BOZP, PO a ŽP. 

  Ing. Karel Jelínek 
      generální ředitel 

Zpracování osobních údajů dle GDPR a platných právních předpisů je popsáno na www.sako.cz v sekci zpracování osobních údajů. 
Podpisem stvrzuji seznámení se s podmínkami zpracování před poskytnutím osobních údajů. 
Dodavatel bere na vědomí, že SAKO Brno, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. a zákona č. 340/2015 Sb. 
Obchodním tajemstvím SAKO Brno, a.s. (obsahuje-li je objednávka) jsou informace o jednotkových cenách a množství položek nebo 
jednotek. Smluvní strany se dohodly, že společnost SAKO Brno, a.s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této objednávky, 
vyjma části obsahující obchodní tajemství, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem. 

Akceptace objednávky dodavatelem: 

Datum, podpis, razítko 
Žádanku vystavil: XXX  ze dne 16.1.2023 

PricewaterhouseCoopers Česká republika 
s.r.o. 

Hvězdova 1734/2C 
140 00 Praha 4 
IČ: 61063029 
DIČ: CZ61063029


