
From: @megabooks.cz> 
Sent: Tuesday, May 4, 2021 2:32 PM 
To: @med.muni.cz> 
Subject: RE: žádost o přijetí objednávky na knihy 

děkuji za objednávku a potvrzuji přijetí. 

Přijímáme objednávku č. 1198/0062/21 

S pozdravem 

obchodní referentka 
akademická literatura 

Třebohostická 2283/2  
100 00 Praha 10 - Strašnice 

From: @med.muni.cz> 
Sent: Tuesday, May 4, 2021 2:05 PM 
To: @megabooks.cz> 
Cc: @ukb.muni.cz> 
Subject: žádost o přijetí objednávky na knihy 

Dobrý den, 

žádáme Vás o písemné potvrzení přijetí objednávky v příloze ve formátu – „Přijímáme objednávku č. 
1198/0062/21“ (dostačující je e-mailové potvrzení přijetí výzvy-objednávky a současně prosím o 
uvedení pracovní pozice osoby vystavující potvrzení). Tyto pravidla nám ukládá zákon o registru 
smluv č. 340/2015, který je účinný od 1.7.2016. 

Jakmile bude objednávka zveřejněna registru smluv, dáme Vám vědět a bude možno ji následně plnit. 
Seznam knih a platnou objednávku zasíláme v příloze.  

Mnohokrát děkujeme za spolupráci. 

S pozdravem, 

Ekonomické oddělení 

http://www.megabooks.cz/
https://www.facebook.com/megabooks.cz.sk/
https://www.instagram.com/megabooks_cz_sk/


 
 

 
 
Masarykova univerzita | Lékařská fakulta  
Ekonomické oddělení | Kamenice 5, 625 00 Brno 

@med.muni.cz 
 

 
 



Objednatel: 

M U N I IČO: 00216224

DIČ: CZ00216224 

Masarykova univerzita 

Lékařská fakulta 

Kamenice 753/5 

Bohunice 

625 00 Brno 25 

Konečný příjemce: 

LF MU - Knihovna univerzitního kampus 

 

Kamenice 753/5 

62500 Brno 

OBJEDNÁVKA 1198/0062/21

Dodavatel: 

IČO: 48117196 DIČ: CZ48117196 

MEGABOOKS CZ, spol. s r.o. 

Třebohostická 2283/2 

Strašnice 

100 00 Praha 10 

Datum vystavení: 04.05.2021 

Datum dodání: 

Forma dopravy: 

Plněním objednávky dodavatel souhlasí s níže uvedenými platebními podmínkami ve vztahu k §109 
zák.235/2004 Sb. o DPH, v platném znění: 
Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění bude dodavatel veden v rejstříku nespolehlivých 
plátců DPH, objednatel uhradí DPH ze zdanitelného plnění přímo na účet příslušného správce daně. 
Takto uhrazený peněžitý závazek objednatele považují smluvní strany za splněný. 

Objednáváme u vás 

Množství MJ Název položky 

39 ks knihy dle přílohy 

79 ks knihy dle přílohy 

Cena 
za MJ 

částka DPH Částka 
bez ( % ) celkem 

Celková cena s DPH: 99 270,00 Kč 

Upozornění pro dodavatele : 
1. Z důvodu správné identifikace uvádějte, prosím, na faktuře číslo naší objednávky.
2. K faktuře přiložte potvrzený servisní - předávací protokol nebo dodací list.
3. Tato objednávka nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv dle zákona
č.340/2015 Sb., které v zákonné lhůtě provede objednávající.
4. Uvedená cena v této objednávce je cenou maximální a nepřekročitelnou.

Vyřizuje:  
 

Masarykova univerzita je veřejnou vysokou školou podle zákona o VŠ č. 111/1998 Sb. 

Ing. Michal Sellner 
tajemník LF MU 

Razítko a podpis: 
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