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SOUHLAS  SE  ZASÍLÁNÍM  ELEKTRONICKÝCH  FAKTUR 

Vyplněný a podepsaný formulář zašlete prosím buď poštou na adresu firmy nebo mailem na adresu 
uctaren@allmedia.sk. 

Ve smyslu § 26 ods. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Souhlas“) 

Zákazník / Odesílatel:  

Obchodní jméno  
Sídlo  
IČO  
DIČ  
IČ DPH  
Zápis v registru  
Zastoupený  
Kontaktní e-mail, telefon  
e-mail pro zasílání 
elektronických faktur 

 

 

Odesílatel podpisem tohoto Souhlasu potvrzuje, že v souladu s ustanovením § 26 ods. 4 zákona č. 235/2004 sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) souhlasí se zasíláním elektronických faktur společnosti 
ALLMEDIA, spol. s r. o. – organizační složka a současně potvrzuje, že souhlasí s podmínkami jejich zasílání.  

Podmínky zasílání elektronických faktur:   
1. Elektronická faktura je ve smyslu § 26 ods. 4 zákona o DPH daňovým dokladem. 
2. Věrohodnost původu a neporušenost obsahu faktury poslané elektronicky musí být zaručena elektronickým podpisem podle 

zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. 
3. Společnost  ALLMEDIA, spol. s r. o. – organizační složka se zavazuje elektronickou fakturu doručovat na výše uvedený kontaktní 

e-mail pro zasílání elektronických faktur.  
4. Elektronická faktura se považuje za doručenou dnem odeslání. 
5. V případě nedoručení elektronické faktury se Zákazník / Odesílatel zavazuje bezodkladně o této skutečnosti informovat 

společnost ALLMEDIA, spol. s r. o. – organizační složka prostřednictvím e-mailové adresy__________________________________________.                                                                                  
V případě nesplnění oznamovací povinnosti podle předcházející věty se elektronická faktura považuje za řádně doručenou 
a společnost ALLMEDIA, spol. s r. o. – organizační složka není povinna její odeslání prokazovat.  

6. Zákazník / Odesílatel  se zavazuje informovat společnost ALLMEDIA, spol. s r. o. – organizační složka o jakýchkoli změnách, které 
mají vliv na zasílání elektronických faktur, zejména změnu kontaktního e-mailu pro zasílání elektronických faktur.  

7. Zákazník / Odesílatel potvrzuje, že má výlučný přístup ke kontaktnímu e-mailu pro zasílání elektronických faktur, společnost 
ALLMEDIA, spol. s r. o. – organizační složka nezodpovídá za jakýkoli únik informací z e-mailu odesílatele. 

8. Společnost ALLMEDIA, spol. s r. o. –organizační složka nezodpovídá za poškození nebo neúplnost údajů způsobených poruchou 
během doručování prostřednictvím sítě internet.  Dále nezodpovídá za škody vzniklé z důvodu nekvalitního připojení  Zákazníka 
/ Odesílatele do sítě internet nebo vzniklé z důvodu jakékoli nemožnosti zákazníka připojit se do sítě internet.  

9. Zákazník / Odesílatel je oprávněn  odvolat  tento  souhlas  písemným  oznámením  doručeným  společnosti ALLMEDIA, spol. s 
r. o. – organizační složka. Odvolání je účinné uplynutím kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém 
bylo odvolání souhlasu doručeno společnosti ALLMEDIA, spol. s r. o. – organizační složka.  

Jednající osoba svým podpisem potvrzuje, že je v této věci oprávněna ve jménu Zákazníka/Odesílatele jednat. 

Místo a datum:                                                                              podpis / razítko  

mailto:uctaren@allmedia.sk

