
Statutární město Brno

Magistrát města Brna

Odbor kultury

VÁŠ DOPIS Č. J.: Institut umění – Divadelní ústav

Celetná 17

110 00 Praha 1

IČO: 00023205

ZE DNE:

NAŠE Č. J.: MMB/0494949/2022
SPIS. ZN.: OK/MMB/0014169/2022/11

VYŘIZUJE: Mgr. et Mgr. Kateřina Havelková
TELEFON:

E-MAIL:

DATUM: 17. 10. 2022
POČET LISTŮ: 01

Objednávka č: 973200078

Objednávka inzerce na webu culturenet.cz

Dobrý den,

objednáváme u Vás na základě předchozí domluvy inzertní prostor na webu culturenet.cz, včetně zaslání

inzerce v newsletteru. Textace, grafiku a další potřebné podklady dodá Odbor kultury MMB.

Dohodnutá cena celkem: 2 400 Kč bez DPH

DPH 21 %: 504 Kč
Celková cena: 2 904 Kč vč. DPH

Termín plnění: 7.11. – 27.11.2022

Fakturační adresa:

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č. 196/1, 602 00 Brno,

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785

Příjemce: Odbor kultury MMB

Faktura bude obsahovat následující údaje: 
- označení objednatele a zhotovitele, sídla, identifikační údaje; 
- údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky; 
- číslo faktury – daňového dokladu, číslo objednávky; 
- datum vystavení, datum uskutečnění zdanitelného plnění a datum splatnosti; 
- označení banky a č. účtu, na který se má platit (registrovaný u správce daně v Registru

plátce DPH); 
- soupis provedených prací; 
- fakturovanou částku bez DPH, sazbu DPH, částku DPH, fakturovanou částku včetně DPH; 
- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele.

V případě, že ekonomický systém zhotovitele 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 e-mail:
Pokud nelze takto postupovat, zhotovitel zašle fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu:

Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor kultury

Dominikánské nám. 3 | 602 00 Brno | www.brno.cz



Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 3, 602 00 Brno, Odbor kultury MMB. K faktuře laskavě přiložte 
kopii objednávky.

Fakturu dodavatel doručí na Odbor kultury MMB nejpozději do 9. 12. 2022.

Splatnost faktury: 21 dnů ode dne jejího doručení objednavateli.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Vorlíčková

vedoucí Odboru kultury MMB
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