
From: Kozic Boris Ing. (GUP-AAA) <boris.kozic@uradprace.cz>  
Sent: Wednesday, November 27, 2019 7:22 AM 
To: Čulík Jan (UPP-KRP) <jan.culik@uradprace.cz> 
Subject: FW: Kopie - UP_avizo_objednavky_PLK (3).xlsx 
 
Dobrý den, 
děkuji za upozornění, zasílám a omlouvám se. 
Hezký den 
 

 
Ing. Boris Kozic 
Vedoucí oddělení provozu ICT 
T: +420 950 180 318 
M: +420 778 449 142 
E: boris.kozic@uradprace.cz  
 

Úřad práce České republiky, Generální ředitelství  
Dobrovského 1278/25 
170 00  Praha 7 
www.uradprace.cz 
 
Pamatujte na životní prostředí, než vytisknete tento email. 
Please consider the environment before printing this email. 
Obsah tohoto e-mailu je důvěrný. Pokud nejste jeho oprávněnými příjemci, nejste oprávněni tuto zprávu odeslat, uložit ji, či naložit s ní jakýmkoli 
jiným způsobem. Doručený e-mail neprodleně vymažte. 
The contents of this e-mail is confidential. Persons not entitled to receive this message are forbidden to send it, save it or use it in any other way, 
and obliged to delete it immediately. 
 
From: Pavla Faldíková [ 

Sent: Monday, November 11, 2019 12:52 PM 

To: Kozic Boris Ing. (GUP-AAA); William Pešek 
Subject: RE: Kopie - UP_avizo_objednavky_PLK (3).xlsx 

 
Dobrý den,  
 
Potvrzuji Vám přijetí a akceptaci objednávky UPP-2019/392.  
Pěkný den,  
 
 

 

Pavlína Faldíková 

Projektový manažer 

Z + M servis, spol. s r.o. 

Valchařská 3261/17 | 702 00 Ostrava 

 

 

Obsah tohoto e-mailu ani jeho příloh není nabídkou k uzavření smlouvy a na základě tohoto e-mailu tak nemůže dojít k uzavření smlouvy; není tedy vůlí autora 
tohoto e-mailu, ani společnosti, kterou reprezentuje, být vázán jednáním vyjádřeným v obsahu tohoto e-mailu nebo v jeho přílohách. Platí to rovněž pro případ, kdy 
tento e-mail obsahuje údaj nebo sdělení obchodního charakteru, neboť úmyslem autora je pouze sdělit adresátu takové skutečnosti za účelem případného navázání 
obchodní spolupráce. Údaje a sdělení uvedená v tomto e-mailu mají důvěrný charakter a adresát je povinen dbát, aby nebyly zneužity, nebo aby nedošlo k jejich 
prozrazení. 

 

mailto:boris.kozic@uradprace.cz
http://www.uradprace.cz/


 
From: Kozic Boris Ing. (GUP-AAA) <boris.kozic@uradprace.cz>  
Sent: Thursday, November 7, 2019 9:53 AM 
To: Pavla Faldíková  
Subject: FW: Kopie - UP_avizo_objednavky_PLK (3).xlsx 
 
Dobrý den, 
zasílám opravené avízo k objednávce z Plzně. 
Hezký den 
 

 
Ing. Boris Kozic 
Vedoucí oddělení provozu ICT 
T: +420 950 180 318 
M: +420 778 449 142 
E: boris.kozic@uradprace.cz  
 

Úřad práce České republiky, Generální ředitelství  
Dobrovského 1278/25 
170 00  Praha 7 
www.uradprace.cz 
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