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Adresa pro zaslánĺ daňového dokladu
e-mailem v PDF formátu na:
faktury@kb.cz

nebo poštou na:
Středĺsko sdílených sluŽeb KB
P.O. BOX 52
225 52 Praha 025

Komentář hlavičky

# Zbožíĺslužba Katalogové číslo

111

Nákupní objednávka
tíslo objednávĘ:
Datum vystavení:

0000471828
14.10.2019

objednávka (dále jen 
'objednávka'') vystavená v souladu s obchodnĺmi podmínkami společnosti Komerční banka, a.s', číslo 002' ze dne 'l.10.2017

(dále jen 
''obchodní 

podmínky''). obchodnĺ podmínky jsou uveřejněny na: www.kb.czlcs/dodavatele. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato íorma
odkazu na obchodní podmÍnky je mezi nimi pro účely uzavření a plnění Smlouvy na základě objednávky możná a povaŽují ji za dostatečně určitou.
Poskytovatel uzavřenĺm Smlouvy, jak je popsáno v obchodních podmínkách, prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámiĺ, s jejich obsahem
souhlasí a zavazuje se je dodržovat.

Öíďo obiednávky uvádějte na Předávacích protokolech, kteými objednatel potvrdil přewetí Plnění a dále na daňornjch dokladech. Bez uvedení čĺsla
objednávky na daňovtých dokladech může dojít k prodlení s jejich úhradou z dúvodu nesplnění náležitostí daňového dokladu.

Żádáme o zaslání přiietí (akceptace) objednávky do 2 pracovních dnŮ od jejího doručení
e-mailem k rukám odpovědného nákupčĺho objednatele (dále jen ,,Akceptační email'').

Dodavatel:
výcnooocEsKÉ DIVADLo PARDUBIcE
U Divadla 50
53162 Pardubice
Ceská republika
lČo: ooo88358
DlČ: czooo88358

Vyřizuje nákupčí
Šafářová. Jitkar-
lel.: +łzo lI-
Fax: +420 

-

MnoŽství Jednotka Jednotková Měna DPH %
cena

Datum dodání:
PoŽadavek:
Smlouva:

2t1

Datum dodání
PoŽadavek:
Smlouva:

311

Datum dodání:
PoŽadavek:
Smlouva:

15.10.2019
0000631 854

15.10.2019
0000631 854

29.11.20'.t9
0000631 854

Vstupenky v rámci akce s klienĘ 29.11.2019
1ks
Mĺsto dodání:
Žadatel:
K rukám:

Cena
bez DPH

81240,00 CZK O o/o 81240,00

Nám. Republiky 222, 53002' Pardubice
Nedbalová, Marcela, tel.: +420 

-)

Nedbalová, Marcela

7100,00 CZK 0 o/o

Nám. Republiky 222, 53002' Pardubice
Nedbalová' Marcela, tel.: +420.E
Nedbalová, Marcela

7't00,00

'ĺ'00 CzK 21 % 15000'00

Nám. Republiky 222, 53002' Pardubice
Nedbalová, Marcela, tel.: +420-
Nedbalová, Marcela

Vstupenky v rámci akce s kliený 29.11.2019
1ks
Místo dodání
Žadatel:
K rukám:

Pronájem v rámci akce s kliený 29.11.2019
í5000 ks

Místo dodání
Żadatel
K rukám:

Komentář:
Kontakt: Marcela Nedbalová, tel. +420 
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Komerční banka, a.s., se sídlem:
Praha 1, Na Přĺkopě 969/33, PSČ: 11407, lČo: 453'ĺ7054
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KB Nákupní objednávka
Číslo objednávky:
Datum vystavení:

0000471828
14.10.2019

0%

21 o/o 3'ĺ 00
Cena celkem vč. DPH 106490,00

Poskytovatel je povinen zasĺlat veškeré daňové doklady na adÍesu:
Středlsko sdíiených služeb KB, P.o. BoX 52, 225 5ż Praha o25 nebo elektroniďy pomocí '.pdf souború na schránku faktury@kb.cz. Do zprávy
vkládejte vŽdy pouze jednu přílohu v maximální Velikosti 1OMB. Email nesmí být zašifrovaný ani obsahovat Žádné elektronické podpisy či jiná

zabezpečení. Rozlišeni zaslaného dokumentu musí být 3oo DPl a soubor může být elektronicky podepsán. V předmětu zprávy uved'te Vaši obchodní
firmu / název / jméno a příjmení' pomlčku a variabilní symbol faktur, např. XY' s'r.o. - 'l23456900'l 

'

Práva a povinnosti Smluvních stran neupravená objednávkou se řídí obchodními podmínkami'
Pokud Cjbiednávka obsahuje pojmy se začátečními velkými písmeny, jejichž obsah není deÍinován objednávkou' budou pro deÍinici těchto pojmů
použity deÍinice použité v obchodních podmínkách.

Zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona ć.34012015 Sb., o registru smluv
V přĺiadě, že Dodavatel j9 v den akceptace objednávky povinnou osobou dle zákona č. 34012015 Sb.' o registru smluv, oznámí obratem tuto
skutečnost odběrateli spolu s potvlzenĺm objednávky. objednávku a její akceptaci Dodavatel následně bez zbytečného odkladu zveřejní v Registru
smluv a zašle číslo takové registrace odběrateli. Pokud tuto povinnost Dodavatel nesplní, odpovídá v plné ýši za jakoukoli škodu, která nesplněním
této povinnosti Dodavatele vznikne odběrateli.

Za Komerčníbanku a.s.

Základ daně:
Daň odváděná dodavatelem
Základ daně:
Daň odváděná dodavatelem

88340,00
0,00

15000,00

Lukáš Martínek
nákupěÍ

Jitka Safářová
nákupčí
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