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OBJEDNÁVKA 

Objednávka je uzavírána ve smyslu § 27 a § 31 zákonn č. 134!20 16 Sb., o zadáváni veřejných zakázek. v platném 

zl)ění. V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. ve znéni pozdějších předpisů, se akceptaci této 

objednávk-y zakládá dvoustranný sn,JuvDi vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli 111k vzi\Íká 

povinnost realizovat pl'edmét plnění v požadovaném roz<ahu a Objednateli vz,niká poviuno<t zaplatit Dodavateli 

dohodnutou smlu:vnl odměnu. 

... 

zastoupené Ing. et. Ing. Janou 
Berkovou, 
řediíelkou O'dboru komuníkace a 
m~rketingu 

Dodavatel: Klub českých turistů 
zastou~ný Ing. M1loslllvem 
Vítkem 

sídlo: Mariánské nám. 2/2 sídlo: Revoluční 1.056/Sa 
ll 005 Prabn I 110 Ol Praha 1 

00064581 DIC: CZ00064581 IČO: 00505609 DIČ: 00505609 

kontaktní 
osoba: osoba: 
tel. spojení: tel. spojení: 

fax: 

Náztv zakázky: 

Předmět plnční: Pre7.entac-e HMP na dvou stranách A4 v jednotném grafickém vizuálu pro celý Atlas 
\2018. Prezentace bude obsahovat textovou část (v českém jazyce 11 jeho anglický 
1 překlad} a obrazovou část (fotografie v tiskové k:va!ítě zaslané objednatelem). 

j V záhlaví první prezentační stránky bude umísrěno: logo HMP, mapa ČR s vyznačením 
~ hl. tn. Prahy a oficiální kontakt (adresa. telefon, e-mail, www). V celkové ceně je 
; zahrnuto grafické zpracování zhotovitelem, včctnč pl'ipom.ínkováuí objednatelem. 
Objednateli náleží za 2 str. prezentace formátu A4 200 ks atlasů s dodáním nejpozději 

do konce března roku 20.18. 

Cena 1 strany A4: 13 ooo Kě (O$vobozeM od DPH) x 2 strany prezentace 

Cena za předmět pclněnl bez DPH: 

Cena za předmět-plnění celkem s DPH: 
(DPH bud•• úii1<>vá.rn1 f>ed/e plttln)-ch práv11ícil předpis!~) 

Splatnost daňového dokladu (faktury) minimálně: 

l'ermin plnění: I 5. I. 2018 
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• 

MíSIO plnění: Praha 

Pro účely režimu přenesené daňové povinnosli dle § 92a 7.ákona č. 23512004 Sb , o dani 
L ptitlané hodnoty. ve mění poldčjších ptedpisii. vyf.rupuje hl. m. jako osoba povinná k dani: 

Plutoboí podmínky: 
I, Ceua za pfedmet plnétlÍ bude ŮČI<)vánn Objednrueli na základč vystaveného dalíov6ho dokladu (faktury) a 

uhow..eoa bankovnim převodem !U účet Dodavatele specitikovnný na dai'J.ovém dokladu (foktuřc). 
2. Vystavený daňovy doklad (faktura) musí obSAhovat náležitosti ve smyslu ti\ko1111 ~. 235/2004 Sb., o dani 

z pňdané hodnoty a náležitosti p(>dlo § 435 občanského zákoníku. 
3. Vystavený datíový doklad (f:tktlmt) bude dále obsahovaL předmět a číslo objednávky. mi sto~ tennin plněni 

včem6 rozpisu palouk dle predm~tu pltt~nl (materiál. doprava. práce, ptip. výkoJ. oúpracov;tnych hodin 
jnko příloha faktury apod.). 

4. V pNpaclč. že taktura nebude obsahovnL nálelitosti uvc<kné v této objednávce. je Objednatel oprávněn 
daňový ooklad (fakturu} vrátit Dodavateli k.opravčlůop!něni. v takovem pi'ípadč se přeruš\ plynutí lhůty 
splatnosti a no~a lhilta ''Platnosti mčnc plynout od data ooručeaí opmvenébo dailové~o dokladwfitktucy 
objednateli. 

D•l)i podmín~~ 
l. Smluvní Sttany této objednávky výslovnč "''uhfasi s tím. aby taro objedná' ka byla uved.!na "CťllrrálGÍ 

evidenci ,.",luv (CéS) vedené hlavnim mčMcm Prahou. která je veřejně přh-tupoaa která obsahuje údaje o 
jejích účastnicích, předmétu. čisclné oLna.č<-'11( lito objednávky, darum jejibo podpisu a jej! te•t. 

2. Smluvní strany prohlašuji, 2i: skul<:én<»ti uvedené v této objedná,•ce nepovažujiza obchodní tajemstvl ve 
smyslu § 504 občanského L.ál..oník11 • ud6luji svolen! k jejich u7.ití a 7.Veře.iněni bc:t stanoveni jakýchkoliv 
dalších podmínek. 

3. Smluv.ni strany této objednávky výslovně sjednáv~ji, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle 
~ákona č. 34012015 Sb., o zvláštních podminkdch óčinn.osti některjrch smluv, uveřejňováJú rěchto smluv a 
o rcgistnl smluv (7.ákon o registru smluv) 7<\jistí bl. m. Praha. 

4. Tato objedn<ivka se ''Yhotovujo ve tfccn stejnopisech, z nichž dva ohdrij Objednmcl a jeden Dodavatel. 
S. Tato objednávka může být mčnčna nebo 1mšeoa pou.<c piscmně, a to v ptlpadč zmčn objednávky 

čí$1ovan).",i dodatky, ktere rnu.'ll být podepsány obl'm.a smluvnlmi stranami. 
6. Oodav:nel je povioen doručit akceptaci této objednávky Objednateli obratem. &\iak nejpoJ.dčji do 5 

blcndáfni<:h dnů ode dne vyst.a,·cni obj<."llnávky. jinak raro nabídka na u7a\Ťeni objedru\vky ..anit.á. 

Smluvní san~e: 
I. rfi prodlení Dod:svatclc s pledánlm pfedmčtu plněni dle této objednávly .r.apl•tl Oodavatel Objednateli 

•mlu\'llÍ pokutu ve výši 0.05 % J. maxi!ll1llni ceny předmětu plnění vtetnč OI'H SUUIO\·ené v této 
objednávce, a to za l<a7..dy z.apotaty t..alcndáh>i den prodlení až do řádného •'Pinčni této povinnosti 

2. Dodava.tcl je povinen srnluvnl pokutu uhradit na výz"' Objednatele do 5 dnii od jejího rlnn1čN1l . 

V Pt'llze dne: 28. 8. 2017 

Za Objednatele: 

Dodavatel akccpruje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad. 

V Pnze dne: 28. 8. 2017 

Zst Dodavatele: 


