
Objednatel: Dodavatel:

Fakturační adresa:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205
Číslo účtu:

Adresa pro doručení faktury:
Vojenské lesy a statky ČR s.p. 

Pod Juliskou 1621/5 
160 00 Praha 6 – Dejvice

Jméno: 
Telefon:
Email: 

Česká lesnická společnost, z. s.
Novotného lávka 200
11000 Praha 1 - Staré Město

IČO: 00549746
DIČ:

Email:
Mobil:
Telefon:
 

Předmět plnění

Popis předmětu plnění
Reklama a propagace  VLS ČR, s.p. v rámci aktivit České lesnické společnosti, z. s. 
Projekt je složen ze tří odborných seminářů, zabývající se aktuální problematikou: (1) Semenné sady ve vztahu k zachování a
zlepšení genofondu lesních dřevin v ČR, (2) Vliv lesa a jeho struktury na hydrické funkce krajiny a (3) XXII. Sněm lesníků -
Kůrovcová kalamita a nové možnosti prognózy vývoje.

Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka): 120 000,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín:

Příjemce, místo určení: ,

Telefon: Mobil: E-mail:

Další podmínky:

Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

Způsob dodání: Dodavatel se zavazuje zrealizovat reklamní plnění v prvotřídní kvalitě a na své náklady. Veškeré propagační
materiály obsahující název nebo logo objednatele mohou být zhotoveny a distribuovány až po předchozím písemném souhlasu
objednatele. Návrhy budou zasílány k připomínkování na e-mail  Bannery a další propagační materiály
objednatele, určené k uskutečnění reklamní prezentace objednatele (pokud je smluvně ujednáno), vyzvedne dodavatel na
základě předchozího ohlášení v místě určeném objednatelem a po ukončení prezentace je objednateli na jím určené místo vrátí.
Nárok na odměnu za reklamní plnění dodavateli vzniká po doložení veškeré dokumentace k poskytnutému reklamnímu plnění. V
případě nesplnění kompletního reklamního plnění je dodavatel povinen po předchozí dohodě s objednatelem adekvátně ponížit
finanční odměnu za poskytované služby. Splatnost daňového dokladu 21 dnů od data doručení dokladu objednateli. Reklama a
propagace VLS na doporučení Komise pro posuzování reklamní spolupráce a schválené ředitelem s.p. č.žádosti:
PART000017/19

Objednávka č. 19:4/2019/109

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., zapsán v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, spis. zn. ALX 256,
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205, se sídlem Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice

, www.vls.cz



30.05.2019
_____________________ _____________________

Objednatel Dodavatel
Elektronicky potvrzeno dne Datum, podpis (razítko)

Objednávka č. 19:4/2019/109

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., zapsán v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, spis. zn. ALX 256,
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205, se sídlem Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice

, www.vls.cz

31.05.2019
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