
Objednávka roznášky informačních/propagačních materiálů č . : 13 

Poskytovatel: 

česká pošta, s.p., ,E litických vězňů 909/4, Praha 1, PSČ 225 99, IČ: 47114983 

Zastoupen: „ .. ..• ~.-f?..f.:ř.~ID..~/vedoucíll}-pošty: ..... ? ... '.. .~?. ... .. ?.f/.11. .. 
Pošta/sídlo: .. ..... ... ~ .... O?. ........ A .. ( :.k ............... Y.'?.. .. ~.f .................................. . 
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. A 7565 

Objednatel: 

Jméno právnickét.fy~ické osoby: .~ \ť.fJ. .!?f?..f.J.. TJ!f.:.f>.. ~ .... -f..C"?..~/!.. .......... IČ· .~f..t!J.Jq;._9:f... ... DIČ : ..................................... . 

Sídlo/bydliště: ... ~.~.t. :!.2?.Q.!/B. .... .(/.4:_!J./ .9. .... d2~?..-?..q .... ?..?..IJ/.!f-1_ ....... . 
Právnická osoba jedná prostřednictvím: ... ~1;:F..~H..'t:. .... ~.f.() .!:?.ffl.V.. ........... .. .. ......... . 
Zapsán v . :6'~ .... ~.?..'i-:?. ..... :.?/:!:f..IJ: ... rejstříku u.......................... .. ........................................ sp. zn. (u obch. r.): ............................. .... .. .... . 

č. j. (u živnost. r.): .................. .. ........ ........... . 

I. Popis informačního/propagačního materiálu 

Hmotnost I výtisku: .................................................. ď... ............ g Množství (ks): .................. 9.~ .. (~ ... .f.::.R ................ .................. . 
II. Vymezení okruhu příjemců 

Příjemci informačních/propagačních materiálů jsou: .. „ • •• •• •••• :J!..Pf!IJ.f!!.!.QS/:/ ......................... ....... .............. ................. ........................ . 
Vymezení území pro dodání (v působnosti podací pošty): ..... f:!J?i!.!.6/!.4'1:. ... r: .... ť.!-::!/.<lf!.((l: ...... ;···?.f:r:3/!/..f! .............. . 

'f11../j,,., 
....... ....•.... f.Y. .~ .. ~·· ............................................................................... ............................................................ .......................... .. .................. .. ... .... .......... . 

m. Datum a místo podání ...................... :~'3.1? .... tJ...< .~7..ÍÍ!. .......... „ ••••••••• 4/..:!...?.!. .. 0.!f <;!.,?. .......................................... „ ................ . 

IV. Smluvený termín provedení roznášky 

Termín zahájení roznášky: ............... L, .. /.Y.. ..... ~)/~ ... . Termín ukončení roznášky: „ ..... J.. .! .. :P. .. : ... ~}f„Í/. ... „ ..... „ .. „ .... 

V. Cena a způsob platby 

Cena za 1 ks bez DPH 19 % pásmo A*) I pásmo B*)„ .................. „ ................ ........... „ ........ „.„ .. „ .. „„„.„ ...... „ ...... „ .... ~< .. ~.1:!?./. .. ~ ...... Kč 
2

0 J. ~:61/~a _ 
Cena celkem bez DPH---tfi ... ................ „ ..... „ ....... „ .. „ ........ „ ......................................................... „ ........................... „ ..... „ ...... „ ............... ............. Ke 

Cena celkem vč. 19% sazby DPH (zaokrouhleno na celé Kč) ........ „ ........ „ ...... „ .. „.„„ .. „ .. „ .. „ .. „ .. „„„ .. „„ .. „„ .. „„„„.~.~ .. ť..J..( ... ~ ........ Kč 
Platba bude provedena v hotovosti při předání materiálů poště. 

VI. Zvláštní ujednání 

Služba je poskytována podle Obchodních podmínek pro roznášku informačních/propagačních materiálů, které vydává Česká pošta, s.p. 
Pošta nedoručí propagační materiály do domovních schránek adresátům, kteří dali zřetelným způsobem najevo, že jejich přijetí odmítají. 
Podavatel prohlašuje, že obsah propagačních materiálů není v rozporu se zákonem č. 40/ 1995 Sb„ o regulaci reklamy v platném znění, resp., 
že podané informační materiály neobsahují reklamu (zákon č . 40/1995 Sb.). 

Objednatel ······ · ································· · ·········· ·· ···· · ············ · ··············~ ·· · ····-~····~·-····················· · ···· · · · ····· · · ·· · ····· · ·· ·· ··········· · ·· · · ··················· ······· · .... ........... . 
podpis (a razitko firmy) 

Potvrzení objednávky ./ /·:z~ , 
Potvrzujeme příjem objednávky roznášky informačních/propagačních materiálů a zavazujeme se za výše uvedených podmine1r~/e~1.·· - n~t... 

' "'I' ' iJfJ.'g, z 
/,?,-,,A;-, //6//?Z:: ')J Q J' ')(.,, vf .//A ~-'~\ .. ,.,.,.,~;' ~'<,:::; 
~ <t: I I i.:;.,_ -..::>· . -1. c<.A./ I - . - IC I , ~ "' .:> :, . .· "'-v .... „ ........... „„ ....... ... .. ...... .. ....................... dne ........................................... „.. Ceska posta, s.p ......... ..... „ ... .... ..... ~~ct~i~-~-~~~i~k~ ···~..,?7_7 


