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Dobrý den, 
   
na základě předchozí komunikace u Vás závazně objednáváme sanitární zajištění na akci Dožínky na 
Letné 2018. 
 
Specifikace:  
Termín akce 8.9.2018 
Adresa: Letenská pláň (Praha) 
 
40 ks Kabinka s pisoárem 
2 ks Kabinka pro invalidy 
4 ks Koryta na mytí rukou 
10 ks Mycí stání 
1 Přebalovací pult  
 
1 km plotu vč. svorek, patek a instalace (stavba 6.9.2018 a deinstalace 9.9.2018) 
40 ks PN3 – zábrana - nízkého plotu 
 
Instalace 6.9.2018 
 
 
 
Termín poskytnutí služeb: 6-8.9.2018 
 
Celková cena činí 158800,- Kč včetně DPH. Zařízení služeb MZe s.p.o. zaplatí tuto cenu po 
poskytnutí služeb a řádném splnění výše uvedených podmínek, a to ve lhůtě 30 dnů po obdržení 
vyúčtování ceny formou faktury na účet uvedený ve faktuře. Fakturu, která musí mít všechny 
náležitosti daňového dokladu stanovené v ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, zašlete nejpozději do 14 dnů od poskytnutí služeb a řádného splnění výše uvedených 
podmínek Zařízení služeb MZe s.p.o., se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, IČO: 71294295, 
DIČ: CZ71294295. Nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti stanovené obecně závaznými 
právními předpisy, je Zařízení služeb MZe s.p.o. oprávněno fakturu vrátit k přepracování. V tomto 
případě neplatí původní lhůta splatnosti; nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené 
nebo oprávněně vystavené faktury.  
Poskytovatel je povinen poskytnout objednané služby řádně a včas. Pro případ porušení povinnosti 
poskytnout službu včas se poskytovatel zavazuje Zařízení služeb MZe s.p.o. zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z celkové ceny bez DPH za každý, byť i započatý den prodlení s plněním předmětné 
povinnosti. Smluvní pokuta je splatná jednotlivě za každý, byť i započatý den prodlení, a to do 10 dnů 
ode dne prodlení na účet uvedený v záhlaví této objednávky.  Zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

 
Upozorňujeme, že na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je Zařízení služeb MZe s.p.o. povinno 
zveřejňovat mimo jiné smlouvy, u kterých hodnota předmětu přesáhla 50.000 Kč bez DPH; přijetím objednávky 
v těchto případech poskytovatel souhlasí s uveřejněním smlouvy tvořené přijatou objednávkou v registru smluv. 
Přijetím objednávky poskytovatel dále souhlasí s tím,  

- aby smlouva tvořená přijatou objednávkou byla vedena v evidenci Zařízení služeb MZe s.p.o., která 
bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje 
údaje o stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu; 

- že nic z obsahu přijaté objednávky nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství; 
- aby byly uveřejňovány údaje týkající se plnění povinností vyplývajících ze smlouvy tvořené přijatou 

objednávkou. 
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Dále upozorňujeme, že přijetím objednávky s jakoukoliv změnou či odchylkou od objednávky nebo s dodatkem 
závazek nevzniká. Poskytovatel nemá právo požadovat při poskytování služeb nebo před jejich poskytnutím 
zaplacení zálohy. Poskytovatel přijetím objednávky vyjadřuje souhlas s vyloučením povinnosti Zařízení služeb 
MZe s.p.o. k náhradě újmy způsobené porušením ustanovení § 1728 až § 1730 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku. 

 
Děkujeme za spolupráci. 

 
…………………………………  …………………………………… 
Bc. Karel Smetana, ředitel JOHNNY SERVIS s.r.o. 
Zařízení služeb MZe s.p.o.       


