
 

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      :   Věra Marešová  

NAŠE ČJ     :   K lánu 501/3  

SPIS ZN     :   160  00  Praha  

  

VYŘIZUJE: Zahrádková Renata Místo dodání:  

TELEFON : 542173319  

E-MAIL  : zahradkova.renatabrno.cz  

FAX     :   

 

OBJEDNÁVKA: 9322100085  
ZE DNE: 12.03.2021  

 

Termín dodání  : 19.03.2021  

Měna objednávky: CZK  

 

Objednáváme u Vás:  

Položka                    Předmět Obj.množ. MJ Cena celkem 

Objednáváme u Vás 2 grafické návrhy (s fotografií na výšku a na šířku) strany s rubrikou 

„Slovo náměstka/náměstkyně“ pro Brněnský metropolitan včetně technické makety s 

vyznačením počtu znaků.  

 

Cena vč. DPH: 1 400,- Kč 

(dodavatel není plátce DPH) 

 

TERMÍN DODÁNÍ:         19. 3. 2021 

MÍSTO DODÁNÍ:        Brno 

 

 

ÚHRADA:         

Dodavatel po dodání předmětu objednávky a po jeho schválení ze strany objednatele vystaví 

a doručí objednateli fakturu za poskytnuté služby. Splatnost vystavené faktury bude min. 

14 dnů ode dne doručení faktury. Upozornění: V případě nedodržení výše uvedené lhůty 

splatnosti faktury či jiných náležitostí uvedených v této objednávce může být faktura 

vrácena dodavateli.  

 

UPOZORNĚNÍ: 

Originál faktury prosím doručte na adresu statutárního města Brna (viz fakturační údaje) 

– na obálku uveďte „Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, Malinovského nám. 3, 601 

67 Brno“.  

 

Statutární město Brno je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

v platném znění. Pro platnost objednávky proto požadujeme mailové potvrzení (tj. text 

„akceptujeme objednávku č.j. MMB/…/2020 ze dne DD. MM. RRRR“ a uvedení kontaktních údajů) 

na adresu zahradkova.renatabrno.cz. 

 



 

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 

S pozdravem 

 

 

 

ÚHRADA:         

Dodavatel po dodání předmětu objednávky a po jeho schválení ze strany objednatele vystaví 

a doručí objednateli fakturu za poskytnuté služby. Splatnost vystavené faktury bude min. 

14 dnů ode dne doručení faktury. Upozornění: V případě nedodržení výše uvedené lhůty 

splatnosti faktury či jiných náležitostí uvedených v této objednávce může být faktura 

vrácena dodavateli. 

 

 

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

 Mgr. Jaroslava Slámová  

 vedoucí odboru, Odbor vnitřních věcí 

 
  


