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NAŠE Č. J.:  MMB/0377487/2022  

euroAWK s.r.o. 

Babákova 2390/2 

148 00 PRAHA 4 

SPIS. ZN.:  
  
VYŘIZUJE:  
TELEFON:  
E-MAIL:  
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn 
  
DATUM: 15. 7. 2022 IČO: 24196819 
POČET LISTŮ: 1  
   
   

OBJEDNÁVKA: Provedení reklamní kampaně na vitrínách City - Light 

 

Na základě Vaší nabídky objednáváme provedení reklamní kampaně na vitrínách City – Light  

(1,185 m x 1,75 m) dle níže uvedené specifikace: 

 

Název reklamní kampaně: D/MMB 8/22 

Počet reklamních ploch: 4 ks 

Doba provádění reklamní kampaně: 1.8. 2022 – 28. 8. 2022 

 

Cena za provedení reklamní kampaně bez DPH   37.260,00 Kč 

Cena za provedení reklamní kampaně s DPH   45.084,60 Kč 

 

Jednorázové umístění papírového plakátu na reklamní nosič je zahrnuto v ceně za provedení reklamní 

kampaně. Za každé další umístění jednoho papírového plakátu na reklamní nosič v průběhu reklamní 

kampaně se cena za provedení reklamní kampaně zvyšuje dle příslušného ustanovení aktuálně platných 

Smluvních podmínek euroAWK s.r.o. pro provádění reklamních kampaní na nosičích venkovní reklamy. 

 

Seznam reklamních ploch (město číslo popis místa velikost cena/měsíc) 

Brno - Střed 51363 Joštova X Moravské náměstí X Rašínova, DC, vitrína, kolmá, zc 118,5x175  

Brno - Střed 50586 Mendlovo náměstí X Veletržní X Křížová, DC, 118,5x175 

Brno - Střed 51173 Nádražní, Hlavní nádraží, nástupiště č.1 vlevo, zastávka 118,5x175  

Brno - Střed 50523 náměstí Svobody X Masarykova X Zámečnická, DC, 118,5x175  

 

Fotodokumentace reklamních kampaní: do 25. dne reklamní kampaně. 

 

Nedílnou součástí této objednávky jsou Smluvní podmínky euroAWK s.r.o. pro provádění reklamních kampaní 

na nosičích venkovní reklamy v aktuálním znění, které tvoří Přílohu této objednávky. Pokud Smluvní podmínky 

netvoří přílohu objednávky, jsou dostupné na webových stránkách www.euroawk.cz. Objednatel i zhotovitel 

prohlašují, že jejich obsah je jim znám, rozumějí mu a výslovně přijímají jejich ustanovení. Odchylná ujednání 

v této objednávce mají před zněním Smluvních podmínek přednost. 
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CENA BEZ DPH:   37.260,00 Kč  

DPH (21 %):   7.824,60 Kč  

CENA CELKEM S DPH:  45.084,60 Kč 

 
 

TERMÍN DODÁNÍ:  dle požadavků objednatele 1. 8. 2022 – 28. 8. 2022 

MÍSTO DODÁNÍ:  Brno 

ÚHRADA: fakturou (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury). V případě nedodržení výše 

uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí uvedených v této objednávce 

může být faktura vrácena. 

UPOZORNĚNÍ: Statutární město Brno požaduje doručení faktury včetně příloh primárně do datové 

schránky (ID: a7kbrrn). Nemá-li smluvní strana datovou schránku, zašle fakturu na 

e-mail: KMCR-FAKTURY@brno.cz. Obojí platí v případě, že ekonomický systém 

smluvní strany umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, 

např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF. Pokud nelze takto postupovat, 

smluvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na adresu: Statutární město Brno, 

Kancelář marketingu a cestovního ruchu, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Mgr. Bc. Jakub Geisler 

vedoucí Kanceláře marketingu a cestovního ruchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785 
 


