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0350105796OBJEDNÁVKA č.
2.1.2023ze dne:

0350105796VUT/ 2023/ 61/

Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že stane-li se tzv. „nespolehlivým plátcem" ve smyslu § 106a zákona o DPH nebo nastane- li jiná skutečnost zakládající vznik ručitelského závazku VUT 
za dodavatelem nezaplacenou daň z přidané hodnoty, je VUT oprávněno učinit veškerá vhodná opatření k zajištění budoucího nároku z důvodu splnění ručitelského závazku, a to zejména využít 
ust. § 109a zákona o DPH a v příslušné výši úhrady správci daně ponížit úhradu dodavateli.

Vysoké učení technické v Brně jako veřejná vysoká škola bylo zřízeno zákonem č. 111/1998 Sb. a nezapisuje se do obchodního rejstříku.

Odběratel - fakturační adresa:
Vysoké učení technické v Brně
Ústav soudního inženýrství
Purkyňova 464/118
612 00 Brno
Česká republika

00216305IČ: CZ00216305DIČ:

yb9j9byDatová schránka:

Adresa plnění | dodání:
Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního 
inženýrství
Ústav soudního inženýrství
Purkyňova 464/118
612 00 Brno

Měsíc 12.2023Termín dodání:

XXXXXXVyřizuje:
XXXXXXTel.:
XXXXXXE-mail:

110431Dodavatel (č.SAP):
CCS Česká společnost
pro platební karty s.r.o.
Chlumčanského 497/5
180 00 Praha 8 - Libeň
Česká republika

27916693IČ: CZ27916693DIČ:

qi3u9rhDatová schránka:

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Dodavatel je povinen na daňovém dokladu uvést číslo 
objednávky. Neuvedení tohoto údaje zakládá právo 
Objednatele takový doklad vrátit Dodavateli k opravě. 
Současně přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží 
nová lhůta ode dne prokazatelného doručení opraveného 
dokladu Objednateli. 

Pohonné hmoty a poskytnuté služby na kartu CCS, období 1-12/2023: VW Caravelle - č.karty:7079323 770501004001 (IM 951158) 
Škoda Superb combi Style 2,8 TDI - č.karty 7079323 770501005008 (IM 951137) BMW 530d xDrive Touring - č.karty 7079323 
770501006006 (IM 951148)

CZKMěna objednávky: 

Text položky Množství Jed. cena bez DPH Sazba DPH Celkem bez DPH Celkem vč. DPH

Pohonné hmoty a poskytnuté služby na 
kartu CCS, období 1-12/2023: 
 
 VW Caravelle - č.karty:7079323 
770501004001 (IM 951158) 
 
 Škoda Superb combi Style 2,8 TDI - 
č.karty 7079323 770501005008 (IM 
951137) 
 
 BMW 530d xDrive Touring - č.karty 
7079323 770501006006 (IM 951148) 
 

1,00 L          123 966,94 21%          123 966,94          150 000,00

         150 000,00Celková hodnota objednávky

Datum, jméno a podpis za VUT v Brně
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Dodavatel objednávku potvrzuje, tj. objednatelem jejím prostřednictvím učiněný návrh na uzavření smlouvy přijímá, a zavazuje se řídit se 
obsahem takto uzavřené smlouvy. 
 

Datum, jméno a podpis za dodavatele




