
 Fakturační průvodce pro UCB s.r.o. 

 

 
UCB s.r.o. 
Thamova 11-13 
186 00 Praha 8
Czech Republic 

 
 
 
Při vystavení faktur nebo dopropisů na společnost UCB s.r.o. za prodej zboží nebo služeb, prosím, ujistěte se, že Vaše 
faktury nebo dobropisy obsahují všechny nezbytné zákonem stanovené informace. 

  
Základní požadované informace ( závazné pro faktury nad 10 000 CZK) 
• Název dokumentu ( faktura, dobropis, vrubopis apod.) 
• Vaše jméno a adresa ( údaje dodavatele) 
• Vaše DIČ ( daňové identifikační číslo) 
• Ćíslo faktury 
• Datum vystavení faktury   
• Název a adresa společnosti UCB   

UCB s.r.o. 
Thámova 11-13    Pozn. :  Tato adresa se liší od adresy doručení.   
186 00 Praha 8 
Česká republika 

• DIČ ( daňové identifikační číslo) UCB s.r.o. – CZ45786950 
• Datum doručení zboží nebo služby 
• Popis dodaného zboží nebo služby  
• Množství a jednotková cena ( u dodání zboží také měrnou jednotku) 
• Cena bez daně   
• Sazba daně (DPH) nebo sdělení , že plnění je osvobozeno od daně 
• Výše daně (DPH) v české měně (CZK) 
• V případě, že daň je povinen přiznat příjemce plnění prosím uveďte toto slovní spojení “Daň odvede zákazník” 

Pokud je aplikováno faktury musí obsahovat také: 
• Výši slevy a jiná skonta (pokud existují) 
• Výši související zálohy (pokud existují) 
• Původní číslo dokladu by mělo být uvedeno na opravném daňovém dokladu (dobropise/vrubopise) 

Informace, které nám pomohou k urychlení platebního procesu 
• Číslo  naší objednávky  (PO) včetně uvedení  řádku objednávky 
• Jméno kontaktní osoby UCB (jméno a/nebo  emailová adresa) v případě, že číslo objednávky chybí 
• Cena k platbě celkem  
• Detailní bankovní informace  

 
V případě, že některá požadovaná informace chybí, faktura Vám může být vrácena zpět k doplnění a zpracovaná po 
opětovném zaslání. 

 

 

Neváhejte nás kontaktovat: 

V případě dotazů týkajících se náležitosti faktur nebo  plateb, neváhejte nás, prosím,  kontaktovat mailem na adrese 
ap.cz@ucb.com nebo telefonicky na lince  0042 221 773 434. 

 
V případě jakékoliv změny Vašich údajů ( např. změna bankovního účtu) prosím, informujte nás laskavě o těchto změnách  
prostřednictvím portalu  Finance Answers s použitím odkazu  
http://www.ucb.com/our-company/Suppliers/czech-republic. Tímto nám velmi pomůžete  předcházet prodlení při 
zpracování faktur. 
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