
Fakturujte na adresu: 

Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 2 

 

Na faktuře, prosím, vždy uveďte číslo objednávky. 

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Brno 

Statutární město Brno 

 

 

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, Odbor vnitřních věcí 

 

VÁŠ DOPIS ČJ:   

ZE DNE      :   MT Legal s.r.o., advokátní kancelář  

NAŠE ČJ     :   Jana Babáka 2733/11  

SPIS ZN     :   612  00  Brno-Královo Pole  

   IČO: 28305043  DIČ: CZ28305043  

  

VYŘIZUJE: Kepáková Jana Místo 

dodání: 

 

TELEFON : 542173007  

E-MAIL  : kepakova.jana@brno.cz  

FAX     : 542173437  

 

OBJEDNÁVKA: 9322300118  
ZE DNE: 13.02.2023  

 

Termín dodání  : 15.03.2023  

Měna objednávky: CZK  

 

Objednáváme u Vás:  

Položka                    Předmět Obj.množ. MJ Cena celkem 

    

Na základě rámcové smlouvy č. 0053091703799 u Vás objednáváme konzultaci - právní 

posouzení uzavírání dohod mezi statutárním městem Brnem a Českou poštou, s. p.,     

o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby ve vztahu k zákonu 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

Předmětem těchto dohod je úprava práv a povinností vyplývajících z používání 

výplatního stroje (v majetku statutárního města Brna). Prostřednictvím výplatního 

stroje jsou hrazeny České poště, s. p., na základě objednávky ceny za poštovní 

služby. Celkový objem finančních prostředků za poštovní služby (pro 3 výplatní 

stroje) činí ročně cca 8 mil. Kč. 

Dále objednáváme právní posouzení otázky nutnosti realizace výběrového řízení dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

na výběr firmy, jejímž prostřednictvím by bylo realizováno poskytování benefitů 

zaměstnancům. Cena služby je nulová, firma fakturuje pouze výdaje jejím 

prostřednictvím uhrazené za čerpání benefitů zaměstnanci (např. rekreace, zdravotní 

péče). V případě Magistrátu města Brna by se mohlo jednat o objem cca 29 mil. Kč. 

 

 

 .........................................................................................  

 Mgr. Jaroslava Slámová  

 vedoucí odboru, Odbor vnitřních věcí 

 

V případě, že ekonomický systém dodavatele umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh 

v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany SMB požadováno 

doručení faktury včetně příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na email:posta@brno.cz. 

Pokud nelze takto postupovat, dodavatel zašle fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu. 
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