
 

 

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE, a. s.
 

HOCKEY CLUB DYNAMO 

PARDUBICE, a. s.

Sukova třída 1735, 530 02 

Pardubice

IČO: 60112476, DIČ: CZ60112476

telefon: +420 466 741 630

fax: +420 466 535 350

e-mail: hcdynamo@hcdynamo.cz

web: www.hcdynamo.cz

Bankovní spojení:

ČSOB Pardubice: 110850671/0300

KB Pardubice: 35-6939170237/0100

Společnost je registrována 

Krajským soudem v Hradci 

Králové, Obchodní rejstřík, 

oddíl B, vložka 1078.

 

Máša Agency s.r.o., Pardubice 

IČO:               25288881 DIČ: CZ8102023127               

Váš dopis ze dne  Naše značka  Vyřizuje/linka           Pardubice                                                                   
       Mgr. Ondřej Šebek   9. 8. 2019 

O B J E D N Á V K A č. OBJ0851920 

Objednáváme u Vás služby v rámci akce Memoriál Zbyňka Kusého viz níže  

v termínu 13. – 16.8. 2019. 

Rozpočet Máša agency … memoriál ZK  
       

bar Patapuf  na přímo hc  

kapela jam  xxx 

go agency  xxx 

hostesky ( 342,5 hodin )  xxx 

provize ze vstupenek  xxx 

provize z partnerů 20 %  xxx 

praní  xxx 

golf hostes  xxx 

hostes párty  xxx 

produkce agentury  xxx 

produkce hostesky 4x 1500  xxx 

       

celkem  xxx 

Cena celkem: xxx,- Kč bez DPH 

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky. 

S pozdravem                                                                  ……………………………. 

                                                                                                         Schválil 
                                                                                HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s. 
 
 

  ……………………………. 
                                                                                                         Schválil 
                                                                                HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s. 
 
 



 

 

 

       

Upozornění: 
Na faktuře uveďte číslo naší objednávky a přiložte potvrzenou objednávku, jinak Vám bude faktura vrácena 
zpět. Odsouhlasením přijaté objednávky na základě písemného potvrzeni o její akceptaci vzniká smlouva, na 
které se vztahují ustanovení zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
Ve smyslu §2 odst. 1 zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru (zákon o registru smluv), vzniká hokejovému klubu zákonná povinnost, 
zveřejnit obsah akceptované objednávky v registru smluv do 30 dnů, přesáhne-Ii předmět plnění výši 50.000,-
Kč bez DPH, s ohledem na výjimky § 3 zákona o registru. Jinak nenastane její účinnost a nedojde k úhradě 
faktury. 


