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Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129
165 00 Praha 620

Konečný příjemce:
Česká zemědělská univerzita
KLDE
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 - Suchdol

reprezentativní markazingovy výzkum
mafuJicí názory CCF_lace i komuni<ačni
kanály, vhcané crc cředavani informaci

- Dodavatel.

]ČO: 07944811

NICE J&T s.r.0.

OBJEDNÁVKA OBJ/4314/0012/19

K vysoké cestě 1202/10
147 00 Praha

Dič- CZ07944811

Datum vystavení: 31.07.2019
Datum dodání:
Forma dopravy:

.en: DPH
bez DPH (0)

Čászka
DPH

Částka
1 cel kem

255 000,50 21 43 050, CO 243 050,00

Celková cena s DPH: 248 050,00 Kö

S fakturcu zašlete i kopii objedná:ky.
Onrac: za poskynnucé plnění bude dodavateli Dřevedena na účet dodavatele zveřejněný podle §98
zákona : D.PÄ. správcem daně a to i u připadé, že na fak,uře, nebo ra daňovém. dokladu bude uveden
jiný gankovni účtz. Pokud dodavazel nebude mít bai-kovni účez zveřelněný podle 598 zákona o ZFH
SFrávcem Ganě, provede odbdra.el úhradu na bankovní účet až po feho zveřejnění správcem daně, aniž
by 67_ zaběratel v prodľeni s ·_nradcu. I.eřejnění tankovního ú·čt_ správcem daně oznámí dodavarel
bezodkladně odbérateíi.

pri p-neni nad 50 000,- bez DPH:
"S ohlenem na dikci zákona ž. 343/2Ci5 SĽ. Sb.,
akcep-ace (schvaleni, térc Čřjedná--k.-, a  o cio i
nelze tu-c objednávku ĽovažovaT za pla nci a ner
objedná-.-xy doručena požadcvaném termínu, bude
ní neplynou pro objecinatele žádná závazr /. "

0 regisset smluv požadujeme zasláni pisemr:4
dr.ů od jejího zaslání. Bez písemné akceptace

.á žádné právn_ lčinky. Nebude-li tedy akcepcace
tc Ľovažováno za odmirnutí cbjednávky, a tüaiž z

Česká zemédélská univerzita v Prazq
Fakulta lesnická a dřevař*4/

Kaleda lesnické a (Irevařské ek#hd i

K€1*ýt.11 76 počiž. 
185 21 Praha 6 - Suandor

Přikazce operace (pracovišzě, čin,zat, zakázka, podzakázka

1. šiĚák Luděk, prof. Ing., 322. Í:3175, 1421, 42•-, !

S5Zá-VCE rozoočtu:

1. Oláhová Alice

15''

Mnoš.. Náze-.- položky


