
Objednávka 
Číslo objednávky: 1800209220 · 

Datum: 
Nákupčí: 

Odběratel: 

06.04.2020 

02 Czech Republic a.s. 
Za Brumlovkou 266/2 
140 22 Praha 4 - Michle 
česká Republika 

Přijemce faktury: 
02 Czech Republic a.s. 
Za Brumlovkou 266/2 
140 22 Praha 4- Michle 
Ceská Republika 

DIČČR: 0260193336 

Text objednávky• 

Firma 

02 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Ki'fžkovského 515/8 
CZ-771 47 OLOMOUC-OLOMOUC 
Mali: 
Česká republika: IO DPH: CZ61989592 

česká republika: DIČ: CZ61989592 

Česká republika: IČO: 61989592 

Datum dodávky: 24.04.2020 

Platební podmínky: Splatnost 30 dni od obdrženi 
faktury 

Mfsto dodávky: 

Pol. Produkt Označeni Cena za jednotku Kontrakt Množ/Jedn Cena netto 

1 953244 Reklama a propagace - služby agentur 1,00 CZK/1 JV 2600004680/2 200.000 JV 
200.000 00 CZK 

Celková hodnota: 200.000,00 CZK 

Tato objednávka je vystavena na základě smlouvy č. 2600004660 a rrdr se jejími ustanovenlmi. 

Pokud jsou nebo mohou být naplněny podmlnky obsažené v§ 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve zněnl pozdějšlch predpisů, na jejichž základě by společnost 02 CZ ručila za nezaplacenou daň, je 
společnost 02 CZ oprávněna zadržet za poskytnuté zdanitelné plnění dař'I z pl'idané hodnoty a tuto (aniž k 
tomu bude společnost 02 CZ vyzvána jako ručitel) uhradit za dodavatele přlslušnému správci daně. 
Dodavatel výslovným potvrzen lm této objednávky, resp. jiným jednánlm, ze kterého lze dovodit jeho souhlas s 
pl'ijetfm návrhu obsaženým v této objednávce souhlasí s tfm, že po provedeni úhrady daně z přidané hodnoty 
prlslušnému správci daně v souladu s tímto článkem je úhrada zdanitelného plnění dodavateli bez příslušné 
daně z pi'idané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za rádnou úhradu plněn I dle 
této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a dodavateli nevzniká žádný nárok na úhradu 
případných úroků z prodlenl, prlslušenstvl daně, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankci vůči společnosti 
02 CZ, a to ani v pi'lpadě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně. 

.. 

02 Czech Republic a.s., IC 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, zapsaná v 
Obchodním rejstřlku vedeném Městským soudem v Praze, oddll B, vložka 2322. 
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Datum: 

Nákupčí: 

navka 
1800209220 

06.04.2020 

Detail položky 

Položka Cena za jednotku Kontrakt Množství Cena netto Datdodávky Datuk.služeb 

1. 953244 - Reklama a propagace - služby 1,00 
agentur CZK/1 JV 

2600004660/2 200.000 200.000,00 
JV CZK 

24.04.2020 31.122020 

Příjemce materfálu: 

Text položky: 
Smluvní výzkum E-Bezpečí 2020 - Digltálnl technologie v prostredí české základní školy dle smlouvy číslo 2600004660. 

02 Czech Republic a.s. tlmto žádá dodavatele, aby uváděli člslo objednávky na veškeré daňové doklady. V 
případě chybějlclho člsla objednávky na daňovém dokladu, nebude takový daňový doklad zpracován a bude 
vrácen zpět dodavatel!. 

Pro objednané položky od Vás očekáváme potvrzeni objednávky. 

Zašlete nám avizo o dodávce materiálu a nebo plněni služby. 

r. J_ /() � 

02 Czech Republic a.s., IČ 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, zapsaná v 
Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddll B, vložka 2322. 
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Příloha k objednávce 02 Czech Republic a.s. č. 1800209220 ze dne 

6.4.2020 

Věc: akceptace objednávky 

Akceptujeme objednávku 02 Czech Republic a.s. č. 1800209220 ze dne 6.4.2020, 
včetně příloh. edná se o smluvní výzkum E-Bezpečí 2020 - Digitální technologie 
v prostředí české základní školy dle smlouvy 2600004660 {PDF/2020/0021). 

řešitel 

V Olomouci dne S. května 2020 

prof. PaedDr. Libuše Lúdíková, CSc. 

děkanka fakulty 
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