
 
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ 

110 00  Praha 1, Těšnov 17 
 
  
  
Číslo objednávky uveďte laskavě 
na dodacím listu a faktuře  
 

Telefon:  221812545 
Vyřizuje: Jana Valášková, MSc. 
 

IČ: 00020478 
Bankovní spojení: 
ČNB Praha 1 
Účet č.: 1226-001/0710 
 
Zaokrouhlujte na celé Kč 

  

 Objednací list číslo: 46662/2016-MZE-13222  
  
Dodavatel: 
 
PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o.,  
se sídlem Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 
IČO: 27592936,  
Mgr. David Krofta, společník  
  
 
Předmětem této objednávky je právní poradenství ve věci zpracování a kontroly dodatků 
Smlouvy o převodu a převzetí majetku, práv a závazků včetně pracovněprávních vztahů u 
zemských hřebčinců v Písku a v Tlumačově v souladu s platnou legislativou a s tím 
související úkony spojené s naplňováním úkolů v souladu s usnesením vlády č. 131. ze dne 
23.2.2015.   
 
Cena zahrnuje veškeré náklady Dodavatele související s předmětem objednávky. 
 
Cena za jednu ukončenou hodinu právní služby dodavatelem činí 3.000,- Kč bez DPH; 
sazba DPH činí 21%. Cena včetně DPH činí 3.630,- Kč. 
 
Celková cena poskytnutých služeb nepřesáhne celkovou souhrnnou částku 60 000,- Kč bez 
DPH, tzn. včetně DPH 72.600,- Kč. Plnění Dodavatele této objednávky bude vykázáno ve 
výkazu písemně schváleném Objednavatelem. Tento výkaz bude přílohou faktury 
Dodavatele. 
 
Termín plnění nejpozději do 31.8.2016.  
 
Faktura za poskytnuté služby včetně popisu předmětu plnění a soupisu prací a s uvedením 
čísla objednávky (popř. kopií objednávky) bude zaslána Ministerstvu zemědělství, Odboru 
resortních organizací - 13220, Těšnov 17, 110 00 Praha 1. Bankovní spojení je uvedeno  
v horní části této objednávky. 
 
Kontaktní osobou za Ministerstvo zemědělství, odbor resortních organizací je Jana 
Valášková, MSc., e-mail: jana.valaskova@mze.cz, tel.: 221 81 2545 a Mgr. Elena Trefilová, 
e-mail: elena.trefilova2@mze.cz, 221 81 2704.  
 
Kontaktní osoby za jednotlivé resortní příspěvkové organizace jsou následující:   

 Zemský hřebčinec Písek s.p.o. – Ing. Hana Štěrbová,  
e-mail: hanka.stranska@seznam.cz, tel.: 734 741 651,  

 Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o. - Ing. David Olejníček,  
e-mail: reditel.spo@hrebcinec-tlumacov.cz, tel.: 601 570 303.  

Zpětnou vazbu, zda souhlasíte s podmínkami tohoto dokumentu včetně uvedení čísla účtu 
pro úhradu platby, prosím zašlete na e-mail: jana.valaskova@mze.cz.      
 
Splatnost faktury je 21 dnů od jejího doručení Objednateli.  
  
V Praze dne 16. 8. 2016 
 
Ing. Jiřina Vorlová 
ředitelka Odboru resortních organizací 


