
From: ObjednavkyDia, Prague [mailto:prague.objednavkydia@roche.com]  
Sent: Tuesday, November 24, 2020 5:22 PM 
To: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> 
Cc: xxxxxxxxxxxxxx> 
Subject: Re: Objednávka 

 
Dobrý den, 
 

akceptujeme Vaši objednávku, celková cena činí 50.424,00 Kč bez DPH. 

 

S pozdravem 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

**************************************************************************************

*************   

Objednávky a dodávky zboží na přelomu roku 2020/2021 - důležité upozornění 

 

Vzhledem k blížícím se Vánočním svátkům a konci roku bychom Vás chtěli požádat o spolupráci při 

plánování objednávek a dodávek reagencií z důvodu zajištění plynulého provozu a pokud možno klidných 

svátků. 

Objednávky zaslané 22.12.2020 do 11 hod   - zboží bude doručeno 23.12.2020. 

 

Objednávky, které obdržíme po výše uvedeném termínu, budou vyřizovány až v prvním lednovém 

týdnu 2021 (tzn. první dodávka nejdříve v období 5.1. - 8.1. 2021) 

 

Posledním dnem pro vystavení daňových dokladů za rok 2020 je 23.12.2020. 

 

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se objednávek a dodávek zboží na přelomu roku, kontaktujte, 

prosím, oddělení logistiky na e-mail prague.reklamacedia@roche.com 

 

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám příjemné předvánoční období. 

 

Krásné Vánoce!  

 

**************************************************************************************

************************* 

 
Upozornění:  
 

Položky, týkající se COVID-19, Vám budou dodány na základě jejich dostupnosti a 
přiděleného množství v nejbližším možném termínu. U těchto položek nemůžeme vždy 
garantovat množství a termín dodání. 
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út 24. 11. 2020 v 16:36 odesílatel xxxxxxxxxxxxxxxxxxx> napsal: 

Vážený dodavateli, 

 

v příloze zasílám naši objednávku č. 2204100537/066. 

Za vyřízení a potvrzení objednávky s termínem dodání děkuji předem. 

 

 

Univerzita Karlova je jako veřejná vysoká škola subjektem podle § 2  

odst. 1 písm. e) z.č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a na tuto  

objednávku se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru  

smluv podle tohoto zákona. Údaje, podléhající zákonu č. 101/2000 Sb., o  

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších  

předpisů, se zavazujeme vyloučit z povinnosti uveřejnění v registru  

smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky a budou znečitelněny  

před samotným uveřejněním smlouvy v registru smluv. 

 

 

 

S pozdravem a přáním příjemného dne, 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Univerzita Karlova 

1. lékařská fakulta 

Kateřinská 32 

121 08 Praha 2 

IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 

Tel.č. +xxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Odesílatel uvádí, že pokud je tato zpráva součástí právního jednání  

závazkového, zejména obchodního charakteru a není v textu zprávy  

výslovně uvedeno jinak, je tato zpráva pouhou informací. S odvoláním na  

příslušná ustanovení z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále  

odesílatel sděluje, že jej obsah této zprávy v žádném směru nezavazuje a  

že zejména nemá v úmyslu touto zprávou uzavřít smlouvu, přijmout nabídku  

ani potvrdit uzavření smlouvy. Tato zpráva není jednáním o smlouvě a  

mailto:prague.objednavkydia@roche.com
http://www.roche-diagnostics.cz/
mailto:kamila.kabeleova@lf1.cuni.cz


nezakládá předsmluvní odpovědnost odesílatele. Obsahuje-li tato zpráva  

nebo některá z jejích příloh osobní údaje, dbejte při jejich dalším  

zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského  

nařízení GDPR. 

 


