
OBJEDNÁVKA číslo: 18/1V/0197 

Objednávku vytiskl: 12.03.2018 10:23:08 XXX 

Datum vystavení: 09.03.2018 

Termín dodání: 

OBJEDNATEL DODAVATEL 

SAKO Brno, a.s. 
Jedovnická 2, 628 00 Brno 
Email: XXX
IČ:    60713470 
DIČ: CZ 60713470 
č. účtu: XXX                                     
SWIFT kód banky: XXX                       
IBAN: XXX                                           
Vyřizuje: XXX 

Objednáváme u Vás odsátí sedimentů jemné frakce škváry z retenční nádrže včetně kompletního  
vyčistění retenční nádrže dle Vaší nabídky ze dne 23.11.2017 vypracované na období od 01.01.2018 do 
31.12.2018, která je nedílnou součástí této objednávky. 
Cena:  
Hodinová sazba:         XXX Kč/hod. (bez DPH) 
Uložení sedimentu:        XXX Kč/t (bez DPH) 

Objednávka je platná do 30.06.2018. 
Přesné termíny realizace dle této objednávky v průběhu I. pololetí 2018 budou v dostatečném přestihu 
dohodnuty písemně e-mailem nebo telefonicky s XXX, tel. XXX, e-mail:  XXX. 

Skutečně odvezené množství sedimentů bude doloženo vážními lístky z váhy společnosti  
SAKO Brno, a.s.  
Dodavatel vystaví vždy do 15 dnů po prokazatelném provedení na základě soupisu hmotnosti  
odvezeného množství sedimentu na tuto objednávku odsouhlaseného zástupcem objednatele i  
dodavatele a záznamu o provozu vozidla tj. dokladu o skutečném času potřebného pro odsátí sedimentu  
podepsaného zástupcem dodavatele a objednatele daňový doklad, který bude obsahovat náležitosti dle  
zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění se splatností 14 dní ode dne doručení objednateli. 
Nedílnou součástí daňového dokladu bude soupis hmotnosti odvezeného množství sedimentu na tuto  
objednávku odsouhlasený zástupcem objednatele i dodavatele a záznam o provozu vozidla tj. doklad o  
skutečném času potřebného pro odsátí sedimentu podepsaný zástupcem dodavatele a objednatele. 
V případě, že se dodavatel stane nespolehlivým plátcem (dle §106a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH)  
nebo bude vyžadovat provedení platby na jiný účet než je zveřejněný účet dodavatele (dle §98 zákona o  
DPH), provede objednatel platbu za plnění ve výši základu daně z přidané hodnoty na účet uvedený na  
daňovém dokladu a platbu daně z přidané hodnoty na účet finančního úřadu (dle §109a zákona o DPH). 
V případě, že daňový doklad nebude obsahovat některou se zákonem stanovených náležitostí, má právo 
objednatel vrátit daňový doklad dodavateli k doplnění či opravě. Nová lhůta splatnosti počíná ode dne  
opětného doručení daňového dokladu objednateli. 

      Ing. Iveta Jurenová 
  obchodní náměstkyně 

Dodavatel bere na vědomí, že SAKO Brno, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. a dále, že je osobou dle 
ust. §2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že společnost SAKO Brno, a.s. je oprávněna 
bez dalšího zveřejnit obsah celé této objednávky, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak 
jiným způsobem. 

Akceptace objednávky dodavatelem: 

Datum, podpis, razítko 
Žádanku vystavil: divize Spalovna 

Kaiser servis, spol. s r.o. 

Bezručova 608/36 
678 01 Blansko 
IČ: 26274906 
DIČ: CZ26274906 


