
MĚSTO HODONÍN
Masarykovo nám, 1, 695 35 Hodonín

S884P0163JJF

VYŘIZUJE:
TEL:

f"MAFRA, a. s.
Karla Engliše 519/11
150 00 PRAHA 5

FAX.:
E-MAIL.: IČ: 45313351

DIČ:CZ45313351

~l

J
Č.OBJEDNÁVKY: OW/118/OD/2016/0844/210
DATUM: 20.10.2016

OBJEDNÁVKA

Objednáváme u Vás poskytnutí jednorázové podlicence k fotografiím „Pomníku generální
stávky roku 1920 v Hodoníně" (2 kusy fotografií) pro užití v nástěnném kalendáři města
Hodonína pro rok 2017 v celkové ceně 500 Kč.

Fakturu, prosím, vystavte na:
MĚSTO HODONÍN, Masarykovo nám. 1,695 35 Hodonín
IČ: 00284891, DIČ: CZ699001303

Fakturu, která bude obsahovat přesný název dodavatele zapsaný v obchodním rejstříku s místem zápisu,
nebo podnikání na základě živnostenského listu s číslem jednacím, datem vydání a kým byl vydán
a s daňovým identifikačním číslem nebo s identifikačním číslem organizace, pošlete na adresu:
Město Hodonín, odbor kanceláře starosty a místostarostů, odděleni vnějších vztahů, Masarykovo nám. 1,
695 35 Hodonín.

Dovolu etí této objednávky prostřednictvím e-mailové zprávy na
adresu:

Tato objednávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky.

Děkuji a těším se na další spolupráci s Vámi.
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VYŘIZUJE: Karla Engliše 519/11
TEL: 150 00 PRAHA 5
FAX.:
E-MAIL.: IČ: 45313351

DIČ:CZ4531335!
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j
Č.OBJEDNÁVKY: OVW! I8/OD/20I6/0844/2I0
DATUM: 20.10.2016

OBJEDNÁVKA

Objednáváme u Vás poskytnutí jednorázové podlicence k fotografiím „Pomníku generální
stávky roku 1920 v Hodoníne" (2 kusy fotografií) pro užití v nástěnném kalendáři města
Hodonína pro rok 2017 v celkové ceně 500 Kč.

Fakturu, prosím, vystavte na:
MĚSTO HODONÍN, Masarykovo nám. 1,695 35 Hodonín
IČ; 00284891, DIČ: CZ699O013O3

Fakturu, která bude obsahovat přesný název dodavatele zapsaný v obchodním rejstříku s místem zápisu.
nebo podnikáni na základě živnostenského listu s číslem jednacim, datem vydání a kým byl vydán
a s daňovým identifikačním Číslem nebo s identifikačním číslem organizace, pošlete na adresu:
Město Hodonín, odbor kanceláře starosty a místostarostů, oddělení vnějších vztahů, Masarykovo nám. 1,
69535 Hodonín.

Dovolu řijetí této objednávky prostřednictvím e-mailové zprávy na
adresu:

Tato objednávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky.

Děkuji a těším se na další spolupráci s Vámi.

J.'H|§- Město í
i^iiHODONÍNJ\\M-s

Mgr. Zlatuše Vla^c^T
/vedoucí odboru

kanceláře starosty a místostarostů
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KB 1 luíliiitm Cu 424rt?J'iiHK) tť ixOIWřWi Dit C'A>woi>H'H i í.-hi*i|i>W!dL wwrt tohiunnuu



správnou volbu zaškrtněte Q

Poskytovatel:

MAFRA, a.s.

Karla Engliše 519/11, 15000, Praha 5

IČO: 45313351, DIČ: CZ45313351
zápis v OR:
čislo účtu:

kontaktní osoba:
Dodací podmínky: hl-res foto
Platební podmínky: PŘEVODEM

OBJEDNÁVKA Č.LÍZN2016056
DÚZP, v Praze, dne: 19.10.2016

Nabyvatel:

MĚSTO HODONÍN

Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

IČ: 00284891, DIČ:CZ699001303
zápis v OR:
Číslo účtu: kód banky:

kontaktní osoba:

email:

tel:+
GS

Nabyvatel Qje | |není plátce DPH
TYP (POD)LICENCE

[X] nevýhradní

OBJEDNÁVKA OBSAHU, POSKYTNUTI PODLICENCE
obsah je specifikován v příloze č.l této objednávky, která tvoři její nedílnou součást)

TYP OBSAHU

| j text, článek

[XI fotografie

| J video

| | ostatni

ROZSAH UŽITÍ:

| j periodická publikace

Q] neperiodická publikace

[~l televizní vysílání

|~~j internet

UZEMNI ROZSAH

(POD)LICENCE:

□ ČR

Q celosvětová
jiné: 2x foto do kalendáře města Hodonín

PRÁVO UŽIT V PŘEKLADU

DO JINÉHO JAZYKA:

[] ne [X] neomezeně

| | pouze pro jazyky:

DOBA POSKYTNUTI (POD)LICENCE

IXI jednorázová

I I na dobu určitou 5 let

I j na dobu trvání majetkových práv

DALŠÍ PRODEJ

[XI jen pro vlastni potřebu a výhradně v souvislosti s uvedeným účelem

j | s právem poskytnout dalším subjektům

l j s právem poskytnout dalším subjektům, nikoliv však subjektům provozujícím
tištěná anebo internetová média vydávaná převážně v českém jazyce

f~~| bezúplatně

□Kč Qe, bez DPH

CENA

IX] jednorázově: 500,- j^Kč, Q€ bez DPH

| | za každé použití, za každý přeprodej:
Všeobecné podmínky:
Podlicence není poskytována z titulu osobnostních práv, tzn. pro jiné než
zpravodajské účely lze obsah užít jen se souhlasem zobrazených osob. Obsah
objednávky lze měnit jen písemně. Sjednává se místní příslušnost soudu dle sídla
poskytovatele. Smluvní vztah dle této objednávky se řídí českým právem
s vyloučením n zních.

MÁFRAJ a. S.
Voaůfyb&#Ktfš$ii&

■uUiEngliSe 519/11,1
■>■ ~-.*r.3i335iJčo;

Nabyvatel:


