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Objednávka zajištění grafického zpracování a tisku publikace Zpráva o stavu vodního 
hospodářství České republiky v roce 2015 
 
Dobrý den,  
na základě uzavřené rámcové smlouvy č. 1131-2014-11110 a předchozího jednání u Vás 
závazně objednáváme jednoduchý grafický návrh a tisk tzv. Modré zprávy v české verzi. 
Publikace popisuje a hodnotí stav ochrany, množství a jakosti vod v České republice za 
uplynulý rok.  
 
Specifikace:  
náklad: 800 ks  
formát: A4  
rozsah: 144 stran + obálka,  
papír vnitřku: 90 g KM, obálka: 250 g KM + matné lamino 1/0  
barevnost: 4/4  
vazba: V2  
balení po 10 ks do fólie 
 
Termín dodání je nejpozději do 21. 11. 2016. MZe si vyhrazuje dle čl. VI, odst. 2) smlouvy 
právo sankce při nedodržení termínu předání zakázky 3 % z ceny plnění bez DPH za každý 
den prodlení.  
 
Celková cena činí maximálně 102 988,25 Kč (DPH je ve výši 15 %). Cena bez DPH činí 
max. 89 555 Kč. Ministerstvo zemědělství zaplatí tuto cenu po řádném splnění a předání 
zakázky, a to ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování ceny formou faktury. Fakturu, která 
musí mít všechny náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, zašlete do 14 dnů po předání díla odboru kanceláře ministra MZe, 
Těšnov 17, 117 05 Praha 1, IČ: 00020478, bank. spoj.: ČNB Praha 1, č. ú.: 1226 – 
001/0710. Nebude-li daňový doklad obsahovat stanovené náležitosti je Ministerstvo 
zemědělství oprávněno fakturu vrátit k přepracování. V tomto případě neplatí původní lhůta 
splatnosti, ale celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově 
vystavené faktury.  
 
 
Děkuji za spolupráci 
 
 
………………………………     ……………………………. 
Mgr. Vít Doležálek      Profi-tisk group s.r.o. 
ředitel Odboru kanceláře ministra 
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