
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD

PLZEŇSKÝ KRAJ

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-642/21

Dolní Bělá 67

33152 Dolní Bělá

Procházky uměním, z.s.

  , +420 770115168

Ing. Veronika Siegertová

FAX:

TEL:

VYŘIZUJE:

NAŠE ZN.:

veronika.siegertova@plzensky-kraj.czE-MAIL:

3. 6. 2021DATUM:

PK-KPP/1840/21

Objednáváme u Vás:

Produkt Cena

Povinnou náležitostí každého dodacího listu a faktury je IČ, DIČ a číslo objednávky kupujícího.
Bez této identifikace bude faktura vrácena zpět dodavateli. 
Na dodacím listu nebo faktuře nutno dodávku přesně specifikovat, dále uveďte výrobní či
sériové číslo dodávaného zboží.
Faktura bude vystavena se splatností 14 kalendářních dnů ode dne doručení účetního dokladu
odběrateli.

posta@plzensky-kraj.cz
IČ: 70890366
DIČ: CZ70890366

bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň

č.ú. 1063003350/55001/3



Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD

PLZEŇSKÝ KRAJ

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-642/21

V rámci organizace Letního barokního festivalu 2021 u Vás
objednáváme realizaci čtyř barokních koncertů, které jsou
součástí festivalu Procházky uměním. Realizace:
26.6.2021 Plasy, 3.7.2021 Březín, 21.8.2021 Dolní Bělá,
3.9.2021 Manětín.

Nejpozději při fakturaci bude realizátorem akce dodáno
minimálně 6 fotografií v elektronické podobě v obvyklé
tiskové kvalitě z průběhu každé akce. Pro fotografie vzniklé
jako dílo chráněné ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, poskytuje tímto autor objednateli
oprávnění k výkonu práva dílo užít v původní nebo
zpracované či jinak změněné podobě všemi způsoby užití v
rozsahu místně a časově neomezeném a to bez nároku na
jakékoliv další finanční plnění. Objednatel není povinen
poskytnutou výhradní licenci využít. Dodavatel není
plátcem DPH.

Objednávka se vztahuje i na přípravné aktivity pro pořádání
uvedené akce včetně pořadatelského zajištění dodržení
veškerých vládních nařízení, opatření Ministerstva
zdravotnictví, popř. dalších orgánů, vydaných na ochranu
před pandemií COVID 19 a platných v době konání akce.

V případě změny v plánovaném programu akce (rozsah
představení, způsob provedení, změna účinkujících) z
důvodu, který realizátor akce nemůže ovlivnit, je povinen
toto bez prodlení oznámit objednateli. Náklady vynaložené
na akci, která z důvodu zásahu vyšší moci nemohla být
uskutečněna v plánovaném rozsahu a plánovaným
způsobem, mohou být fakturovány objednateli pouze po
jeho předchozím odsouhlasení  změn.

80 000,00 Kč

Cena celkem 80 000,00 Kč

Pokud jste plátci DPH, vystavte daňový doklad.

Povinnou náležitostí každého dodacího listu a faktury je IČ, DIČ a číslo objednávky kupujícího.
Bez této identifikace bude faktura vrácena zpět dodavateli. 
Na dodacím listu nebo faktuře nutno dodávku přesně specifikovat, dále uveďte výrobní či
sériové číslo dodávaného zboží.
Faktura bude vystavena se splatností 14 kalendářních dnů ode dne doručení účetního dokladu
odběrateli.

posta@plzensky-kraj.cz
IČ: 70890366
DIČ: CZ70890366

bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň

č.ú. 1063003350/55002/3



Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD

PLZEŇSKÝ KRAJ

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-642/21

Cena bez DPH: 80 000,00 Kč

DPH 0%: 0,00 Kč

Kontaktní osoba pro převzetí zboží: Ing. Veronika Siegertová

Ing. Josef Kuželka

vedoucí odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu

Akceptace objednávky
Dodavatel akceptuje v plném rozsahu výše uvedenou objednávku

V .............................. dne ............................. ....................................................................................

osoba oprávněná k akceptaci jméno, příjmení, pozice
dodavatele + vlastnoruční podpis + razítko dodavatele

Povinnou náležitostí každého dodacího listu a faktury je IČ, DIČ a číslo objednávky kupujícího.
Bez této identifikace bude faktura vrácena zpět dodavateli. 
Na dodacím listu nebo faktuře nutno dodávku přesně specifikovat, dále uveďte výrobní či
sériové číslo dodávaného zboží.
Faktura bude vystavena se splatností 14 kalendářních dnů ode dne doručení účetního dokladu
odběrateli.

posta@plzensky-kraj.cz
IČ: 70890366
DIČ: CZ70890366

bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň

č.ú. 1063003350/55003/3


