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OBJEDNÁVKA

Dodavatel :

Pernerova 673/47
186 00 Praha 8

Economia  a.s.

:: CZ2819122628191226 DIČIČ

Objednáváme tímto předplatné níže uvedených titulů na r. 2021.

Cena této objednávky dle Vámi zaslaného nacenění je 70 784,-Kč vč. 10% DPH.

Distribuční seznam je v příloze.

Faktury zasílejte na mailovou adresu: @crr. cz nebo poštou.

HN (po - pá vč. všech příloh + el. přístup) - 8 výtisků
Ekonom (+ el. přístup) - 8 výtisků
Právní rádce - 2 výtisky
Business Spotlight - 1 výtisk

Prosím o akceptaci této objednávky na základě zákona 340/2015Sb. Akceptaci prosím zašlete emailovou
formou na adresu @crr.cz s textem „Akceptujeme objednávku č. „. Plnění
této objednávky může proběhnout až po uveřejnění v Registru smluv, o kterém budete informováni
automaticky potvrzením z Registru smluv.

Pro tuto objednávku plat poddmnkk uvedenn v tnto objednávve odbbratele. Obvhodnm poddmnkk dodavatele se neuplatnm v rozsahu, v kternd jsou v rozporu s tbdito 
poddmnkadi. Oddmtnut nebo zdbna poddmnek uvedennvh v objednávve z e strank dodavatele činm objednávku neplatnou. Objednávka je potvrzena doručenmd 
potvrzenm dodavatele nebo dodánmd předdbtu plnbnm podle objednávkk dodavateled odbbrateli. Potvrzenmd objednávkk je uzavřena přmslušná sdlouva.
Cenu plnbnm vkúčtuje dodavatel odbbrateli fakturou. V přmpadb, že bude faktura obsahovat nesprávnn nebo neúplnn údaje, je odbbratel oprávnbn zaslat ji ve lhůtb 
splatnost zpbt dodavateli k doplnbnm či opravb. Vrávenmd fakturk přestává bbžet původnm lhůta splatnost.
Dodavatel se zavazuje, že v průbbhu plnbnm objednávkk i po jejmd zániku nebude neoprávnbnb zpravovávat ani jinak nakládat s osobnmdi údaji fkzivknvh osob, ktern zmská 
při plnbnm objednávkk. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržovat veškern povinnost plknouvm ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25. kvbtnu 2018 povinnost plknouvm z 
nařmzenm Evropsknho parladentu a Radk (EU) 2016/679. Porušm-li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odbbrateli td způsobenou škodu či jinou újdu.
Dodavatel je ve sdkslu ustanovenm § 2 pmsd. e) zákona č. 320/2001 Sb., o fnančnm kontrole ve veřejnn správb, osobou povinnou spolup ůsobit při vnkonu fnančnm 
kontrolk provádbnn v souvislost s úhradou služeb z veřejnnvh vndajů nebo z veřejnn fnančnm podpork, tj. dodavatel je povinen podle § 13 zákona o fnančnm kontrole ve 
veřejnn správb poskktnout požadovann infordave a dokudentavi kontrolnmd orgánůd a vktvořit kontrolnmd orgánůd poddmnkk k provedenm kontrolk vztahujmvm se ke 
sdlouvb a poskktnout jid součinnost.
Dodavatel je povinen arvhivovat veškern originálnm dokudentk souvisejmvm s realizavm sdlouvk (tj. zejdnna objednávkk, akveptave, fakturk atd.), a to nejdnnb po dobu 10 
let od ukončenm sdlouvk. Po tuto dobu je dodavatel povinen udožnit osobád oprávnbnnd k vnkonu kontrolk podle zákona o fnančnm kontrole ve veřejnn správb provnst 
kontrolu dokladů souvisejmvmvh s realizavm tnto sdlouvk.

70 784,00Celkem  Kč 

Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.

Podpis oprávněné osobyZpracováno systémem HELIOS Orange


