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Objednávka inzerce - PR článek na téma opatření Ministerstva zemědělství  
v oblasti boje se suchem   
 
Dobrý den, 
 
na základě předchozí domluvy si u Vás závazně objednáváme inzerci - PR článek „Jak 
zvládnout sucho? Ministerstvo zemědělství mění krajinu, aby zadržela více vody“, ve kterém 
budou představena opatření Ministerstva zemědělství realizovaná v oblasti boje proti suchu. 
PR článek bude otisknut v celostátním vydání deníku MF Dnes s termínem distribuce 25. 7. 
2020. 
 
Specifikace: 

MF DNES - celostátní 
1/2 strany na šířku 
285 x 217 mm 

 
Graficky zpracovaný text zadavatel dodá v termínu do 24. 7. 2020 do 10 hod. 
 
Termín dodání plnění je 25. 7. 2020. Cena bez DPH činí 85 000 Kč, celková cena 
včetně DPH 102 850 Kč. Zadavateli budou pro možnost kontrolního auditu předány 2 ks 
výtisků. Ministerstvo zemědělství zaplatí po řádném splnění a předání zakázky, a to ve lhůtě 
14 dnů po obdržení vyúčtování ceny formou faktury. Fakturu, která musí mít všechny 
náležitosti účetního dokladu stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, zašlete oddělení komunikace s veřejností MZe, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, IČ: 
00020478, DIČ: CZ00020478, bank. spoj.: ČNB Praha 1, č. ú.: 1226001/0710. Nebude-li 
účetní doklad obsahovat stanovené náležitosti, je Ministerstvo zemědělství oprávněno 
fakturu vrátit k přepracování. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale celá lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury. Objednávka 
nad 50 000 Kč bez DPH bude zveřejněna v Registru smluv. 

 
 

Děkuji za spolupráci.                                                       Dodavatel objednávku akceptuje dne 
                                                                                                              24.7.2020 
 

 

 
…………………………………….                                   …………………………………………… 

        Ing. Jiří Felčárek                                 MAFRA, a.s. 

ředitel Odboru kanceláře ministra            
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