
  Technické služby města Příbrami, p. o. 
  U Kasáren 6, 261 01 Příbram IV 
  tel.: 318 624 191, e-mail: info@ts-pb.cz, www.ts-pb.cz 
         ID datové schránky: 35xgygp 
         IČ: 00068047, DIČ: CZ00068047, KB Příbram č. ú. 888760247/0100 

 

 
 

1 

 

OBJEDNÁVKA – reklamní panel  HORIZONT 
 

Fakturační údaje nájemce:  

Název firmy:  

Adresa sídla firmy:   

Doručovací adresa (e-mail): 

nevyplňujte, pokud adresa je shodná s adresou sídla 
 

Zástupce firmy, jednatel:   

IČO:  

DIČ:                                                                                     plátce DPH: □ ANO  □ NE 

Kontaktní osoba: 
nevyplňujte, pokud je osoba shodná s jednatelem 

 

Telefon, e-mail:  

 

 

1. INSTALACE 

Dle předložené cenové nabídky u Vás objednáváme instalaci reklamního panelu HORIZONT. 

 Cena / 1 plakát 
(bez DPH) 

Počet kusů 
(maximálně 30) 

Výsledná cena 

v Kč (bez DPH) 

instalace plakátů 25 Kč   

svěšení plakátů 25 Kč   

Celkem  

Pro plátce DPH budou montážní práce účtovány v režimu přenesené daňové povinnosti dle     

§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

 

 

2. PRONÁJEM 

Dle  předložené  cenové  abídky u Vás objednáváme  pronájem reklamního panelu  HORIZONT v ceně 

20,-- Kč / 1 nosič / 1 den, bez DPH. 

Termín pronájmu: od _____________________  □ na dobu neurčitou 

  □ na dobu určitou, do ___________________ . 
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Počet pronajatých dní Cena / 1 den 
(bez DPH) 

Počet kusů Výsledná cena v Kč 
(bez DPH) 

 20 Kč   

 

Termín dodání plakátů: _____________________ 

Umístění vyvěšení plakátů: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Četnost fakturace:  

□ měsíčně – převodem na účet pronajímatele č. 888760247/0100 dle vystavovaných faktur 

□ jednorázově: □ v hotovosti, na pokladně TS Příbram, U Kasáren 6 

              □ převodem, na účet pronajímatele č. 888760247/0100 dle vystavené faktury 

 

Poznámky: _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Organizace zpracovává osobní údaje na základě oprávněného zájmu pro naši provozní potřebu po nezbytně nutnou dobu. Tyto údaje 

nebudou předávány 3. osobám a organizace je bude chránit v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů. 

Datum a podpis objednavatele (budoucího nájemce):  

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
tuto objednávku zašlete na:  katerina.srchova@ts-pb.cz  a  objednavky@ts-pb.cz 
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