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OBJEDNÁVKA
Sp. zn. SpMO 33334/2017-5810

vystavený pro smluvní strany:

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Jejímž jménem jedná: Ing. Radovan Neužil, ředitel Agentury služeb
Na adrese: Generála Píky 1, 161 05 Praha 6 – Dejvice, datová schránka hjyaavk
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba: tel.:

e-mail:

Adresa konečného příjemce pro doručování korespondence:
Agentura služeb
Generála Píky 1, 161 05 Praha 6 – Dejvice

Poskytovatel: MAFRA, a.s.
Se sídlem: Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5
Zapsaný: V OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328
Zastoupený: Štěpánem Košíkem – předsedou představenstva a Michalem Berkou

– místopředsedou představenstva
IČO: 45313351
DIČ: CZ45313351
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon/fax:
E-mail:
Adresa pro doručování korespondence:

Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5

Objednáváme u Vás službu spočívající ve zveřejnění inzerátu reklamy zaměřené
na propagaci akce nazvané „Den s armádou“ v deníku Mladá fronta DNES (dále jen „MF
DNES“) a v deníku Metro (společně dále jako „inzerce“) dle níže uvedených variant:

� v deníku Metro Praha na ½ strany dne 13. 9. 2017,

� v deníku MF DNES Praha na 1/3 strany dne 14. 9. 2017,

� v deníku MF DNES Praha na 1/3 strany dne 19. 9. 2017,

� v deníku Metro Praha na ½ strany dne 20. 9. 2017,

� v deníku MF DNES Praha na 1/3 strany dne 21. 9. 2017,

� v deníku Metro Praha 1/1 strany (Fake cover) dne 22. 9. 2017.
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Cena: Objednatel a poskytovatel se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů dohodli na této ceně za službu: 
 
Cena inzerce zveřejněné v deníku Metro Praha na ½ strany dne 13. 9. 2017 
bez DPH: 0,00 Kč                              
Cena inzerce zveřejněné v deníku Metro Praha na ½ strany dne 13. 9. 2017 
včetně DPH: 0,00 Kč                        
 
Cena inzerce zveřejněné v deníku MF DNES Praha na 1/3 strany dne 14. 9. 2017 
bez DPH: 27 283,00 Kč                                       
Cena inzerce zveřejněné v deníku MF DNES Praha na 1/3 strany dne 14. 9. 2017 
včetně DPH: 33 012,43 Kč                                                                                                             
 
Cena inzerce zveřejněné v deníku MF DNES Praha na 1/3 strany dne 19. 9. 2017 
bez DPH: 27 283,00 Kč                                      
Cena inzerce zveřejněné v deníku MF DNES Praha na 1/3 strany dne 19. 9. 2017  
včetně DPH: 33 012,43 Kč                                                                                                            
 
Cena inzerce zveřejněné v deníku Metro Praha na ½ strany dne 20. 9. 2017 
bez DPH: 0,00 Kč 
Cena inzerce zveřejněné v deníku Metro Praha na ½ strany dne 20. 9. 2017 
včetně DPH: 0,00 Kč       
 
Cena inzerce zveřejněné v deníku MF DNES Praha na 1/3 strany dne 21. 9. 2017 
bez DPH: 27 283,00 Kč                                                                                                               
Cena inzerce zveřejněné v deníku MF DNES Praha na 1/3 strany dne 21. 9. 2017 
včetně DPH: 33 012,43 Kč                                           
 
Cena inzerce zveřejněné v deníku Metro Praha 1/1 strany (Fake cover) dne 22. 9. 2017 
bez DPH: 255 337,00 Kč                             
Cena inzerce zveřejněné v deníku Metro Praha 1/1 strany (Fake cover) dne 22. 9. 2017 
včetně DPH:  308 957,77 Kč                                          
 
Celková cena inzerce bez DPH: 337 186,00 Kč 
                       Kč (slovy: třistatřicetsedmtisícstoosmdesátšestkorunčeských)                                                                                                        
Celková cena inzerce včetně DPH: 407 995,06 Kč  
                       Kč (slovy: čtyřistasedmtisícdevětsetdevadesátpětkorunčeských/06)                                                                           
 
Celková cena za inzerci je neměnná, nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady 
poskytovatele související s poskytnutím služby. 

Požadovaná lhůta plnění: 13. 9., 14. 9., 19. 9., 20. 9., 21. 9., 22. 9. 2017 

Místo plnění: Prostory poskytovatele na adrese: MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11,  
150 00 Praha 5  

Daňový doklad (dále jen „faktura“): Právo fakturovat vzniká poskytovateli po řádném 
poskytnutí služby, tj. po zveřejnění posledního inzerátu dne 22. 9. 2017. Poskytovatel je 
povinen po vzniku práva fakturovat vystavit a neprodleně doručit objednateli fakturu za řádně 
poskytnutou službu na dohodnutou smluvní cenu s rozepsáním jednotlivých položek 
objednávky podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
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předpisů, a podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

Fakturu s rozpisem jednotlivých položek objednávky dle předchozího odstavce poskytovatel
zašle objednateli v listinné podobě v jednom výtisku nebo elektronicky na adresu: Agentura
služeb, Odbor finanční a zahraniční podpory, Gen. Píky 1, 161 05 Praha 6 – Dejvice.

Lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. V případě
doručení faktury po 10. 12. daného kalendářního roku je splatnost takové faktury stanovena
na 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Objednatel neposkytuje zálohové platby.

Ručení za nezaplacenou daň: Pokud budou u poskytovatele shledány důvody k naplnění
institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, bude Česká republika - Ministerstvo obrany
při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto
zákona.

Akceptace objednávky: Poskytovatel se zavazuje písemně potvrdit objednateli akceptaci
objednávky do 2 pracovních dnů od jejího obdržení. Osobou pověřenou pro přijetí akceptace
objednávky je kontaktní osoba Sk VZMR –
e-mail:

Zrušení objednávky:

Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od objednávky pro její podstatné porušení, kdy
podstatným porušením se rozumí neposkytnutí služby ve stanovených termínech nebo
nedodržení požadavků objednatele na obsah služby.

Zvláštní ujednání:

Objednatel je povinen dodat poskytovateli inzeráty ve formátech odpovídajících velikosti
inzerce v deníku MF DNES a v deníku Metro podle sjednaného harmonogramu.

Objednatel je povinen do 30 dnů ode dne akceptace této objednávky uveřejnit tuto
objednávku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smluvní vztahy, které nejsou v objednávce přímo upraveny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními právními předpisy vztahujícími
se k předmětu této objednávky.

Tato objednávka je vyhotovena v listinné podobě o 3 stranách.

Plnění nad rozsah této objednávky nebo překročení výše uvedené sjednané ceny
bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži poskytovatele.

Objednávka nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s podmínkami
stanovenými v zákoně o registru smluv.

Praha 12. 9. 2017 Za objednatele

Ing. Radovan Neužil
ředitel

Zpracoval(a):

Objednávka odeslána dne: 12. 9.2017

Objednávka akceptována dne: 12. 9.2017


