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Objednávka výroby publikace Czech hops/Český chmel 2016 
 
Dobrý den, 
na základě uzavřené rámcové smlouvy č. 449-2016-10042 u Vás závazně objednáváme 
grafické zpracování a tisk anglicko-české publikace Czech hops/Český chmel, která je 
určena k prezentaci českého chmele doma i v zahraničí.  
 
Specifikace díla: 
Formát A4 
Náklad  2 000 ks 
Rozsah               68 stran + obálka 
Barevnost 4/4 
Materiál obálka 200 g KM + lamini mat, vnitřek 100 g KM 
Vazba                  V1 
Balení                  po 10 ks  
Distribuce 400 ks na MZe a 1 600 ks na adresu Svazu pěstitelů chmele České 

republiky, Mostecká 2580, Žatec 438 19. 
 
Termín dodání publikace je nejpozději do 31. října 2016 dle uvedené distribuce. MZe si 
vyhrazuje právo sankce při nedodržení termínu předání zakázky 3 % z ceny plnění bez DPH 
za každý den prodlení. 
 
Celková cena včetně DPH činí maximálně 72 343 Kč. Cena bez DPH činí 61 900 Kč. 
Ministerstvo zemědělství zaplatí tuto cenu po předání díla a řádném splnění výše uvedených 
podmínek, 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 nejpozději do 14 dnů 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 
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Mgr. Vít Doležálek      Josef Kleinwächter 
ředitel Odboru kanceláře ministra    ředitel 
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