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Kamenická Věra 

Od: Plachá Lenka <XXX 

Odesláno: 17. prosince 2020 15:04 

Komu: Kamenická Věra 

Kopie: Kropáčková Martina; Uhrová Nikola Ing.;Hrbek Ivan 

Předmět: RE: Akceptace objednávky č.  20/013/00308 

Dobrý den, 

objednávku 20/013/00308 akceptujeme v uvedeném rozsahu a souhlasíme s jejím zveřejněním. Děkuji.  

S pozdravem a přáním pěkného dne  

Lenka Plachá  

manažer regionálního prodeje  

mediální skupina mafra  

Karla Engliše 519/11  

150 00 Praha 

mobil: XXX  

e-mail: XXX 

From: Kamenická Věra XXX 

Sent: Thursday, December 17, 2020 2:18 PM  

To: Plachá Lenka  

Cc: Kropáčková Martina; Uhrová Nikola Ing.; Hrbek Ivan  

Subject: Akceptace objednávky č. 20/013/00308  

Dobrý den, 

Ministerstvo financí s Vámi hodlá uzavřít objednávku 20/013/00308 - viz příloha. 

v souvislosti se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,  Vás žádáme o sdělení:  

1.  zda tuto objednávku akceptujete  

2.  zda souhlasíte s jejím zveřejněním v plném rozsahu.  

Svoje sdělení zašlete co nejdříve na tuto e-mailovou adresu (XXX) a v kopii pí. Kropáčkové (XXX). 

S pozdravem a přáním pěkného dne 

Věra Kamenická 

oddělení Ekonomické a investiční | Economic and Investment Unit odbor 

Hospodářská správa | Economic Administration Department 

MINISTERSTVO FINANCÍ | MINISTRY OF FINANCE  

Letenská 15,118 10 Praha | Prague - Czech Republic  

XXX | XXX 
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Tato e-mailová zpráva má pouze informativní charakter a vychází z podkladů, které byly odesílateli předány nebo zaslány v minulosti. Obsah této e-mailové zprávy, resp. jakékoliv případné právní 

jednání vyplývající z této e-mailové zprávy, se nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen 

„občanský zákoník“) nebo akceptaci návrhu na uzavření smlouvy ve smyslu § 1740 občanského zákoníku, popř. potvrzení uzavření smluvního vztahu, není-li odesílatelem uvedeno výslovně jinak. 

Předmětná e-mailová korespondence slouží výhradně k podpoře výkonu agendy Ministerstva financí. V uvedené souvislosti může tato e-mailová zpráva obsahovat údaje, které jsou dotčeny 

Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Tato e-mailová zpráva je určena pouze pro osobní a důvěrné užití určenými adresáty, tedy osobou (osobami), které (kterým) 

je obsahově určena. Nejste-li osobou, které je tato zpráva určena, upozorňujeme Vás, že jakékoliv šíření či kopírování této e-mailové zprávy, či informace z ní, je zakázáno. Jestliže tuto e-mailovou 

zprávu obdržíte nedopatřením, prosíme, oznamte tuto skutečnost odesílateli a odstraňte zprávu samotnou i všechny její přílohy ze svého systému. _________________________________________  

mediální skupino mafra 

JE JEDNIČKOU NA TRHU 
3.2 MILIONU OSLOVENÝCH ČTENÁŘŮ TISKU NA VYDÁNÍ 

ZDROJ MEDIA PROJEKT, UNIE VYDAVATELŮ - ASMEA STEM/MARK - MEDIAN 2 A 3 ČTVRTLETÍ 2020

 

 

 

 

 

UDĚLEJTE RADOST  

SVÝM BLÍZKÝM 

PŘEDPLATNÉ 

JAKO DÁREK

 

MAFRA, a.s. 

sídlo: Karla Engliše 519/11,150 00 Praha 5 

zápis v OR: Městský soud v Praze,oddíl B, vložka 1328, IČO: 45313351 www.mafra.cz 

Upozornění: 

Tento e-mail a k němu připojené dokumenty mohou být důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům. Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně 

jeho odesílatele a e-mail prosím vymažte. 

Nejste-li adresátem tohoto e-mailu, není povoleno tento e-mail jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat. MAFRA, a.s. neodpovídá za chyby či ztráty obsahu této zprávy 

nebo její zpožděni vzniklé v důsledku komunikace prostřednictvím e-mailu. 

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání, vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení 

důvodu. 

Seznam úkonů, které musí u MAFRA, a.s. vždy činit pouze její statutární orgán způsobem jednání navenek zapsaným do obchodního rejstříku, nebo osoby těmito statutárními 

zástupci výslovné písemné k tomu pověřené, naleznete zde. 

Pokud tato zpráva obsahuje obchodní sdělení, informujeme jejího adresáta, že v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační 

společnosti má možnost odmítnout další zasílání našich obchodních sdělení na výše uvedenou elektronickou adresu, a to odesláním e-mailové zprávy na adresu: 

odhlasit@mafra.cz. Vaše e-mailová adresa tak bude vyřazena z naši dotčené databáze. 

 

 

LK DNES OBJEDNAT 

http://www.mafra.cz/
mailto:odhlasit@mafra.cz

