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Janka Krchnavá
Personalistka
Personální a vzdelávací oddelení
 

STÁTNÍ ÚSTAV
PRO KONTROLU LÉČIV

Telefon: +420 272 185 207

 

janka.krchnava@sukl.cz
www.sukl.cz
 

 
 

From:   
Sent: Thursday, February 23, 2017 10:44 AM
To: Krchnavá Janka <janka.krchnava@sukl.cz>
Subject: RE: Objednávka 2017/H/0270
 
Dobrý den,
 
Potvrzujeme Vaší objednávku c. 2017-H-2017/H/0270.
 
V Čebíne dne 23.2.2017.
 
V prípade jakýchkoliv dotazu me neváhejte kontaktovat.
 
S pozdravem

 

Asistentka obchodního oddelení
pobocka Čebín, c.p. 80, 664 23

M-PRO spol. s r.o.
U Mesta Čhersonu 1648
434 01 Most
 
Tel.: 
Email:  
Web: http://www.m-pro.cz
 

From: Krchnavá Janka [mailto:janka.krchnava@sukl.cz] 
Sent: Thursday, February 23, 2017 10:16 AM
To: 
Cc: Babková Pavlína; Pruža Adam
Subject: RE: Objednávka 2017/H/0270
Importance: High
 
Dobrý den paní  ,
 
děkuji za  Vaši odpověd…bohužěl, aby to bylo v pořádku, jě nutné přovést náslědující:
 
1, Na muj e-mail poslat potvrzení objednávky v tomto znení: Potvrzujeme Vaší objednávku c. 2017-H-2017/H/0270
na zpracování mesícní uzáverky platu za  mesíc leden 2017.
2, Jě nutné vystavit novou objědnávku, vě ktěřé budě u data vystavění uvěděné dněšní datum.
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Dekuji a s pozdravem
 
Janka Krchnavá
Personalistka
Personální a vzdelávací oddelení
 

STÁTNÍ ÚSTAV
PRO KONTROLU LÉČIV

Telefon: +420 272 185 207

 

janka.krchnava@sukl.cz
www.sukl.cz
 

 
 

From:   
Sent: Thursday, February 23, 2017 9:06 AM
To: Krchnavá Janka <janka.krchnava@sukl.cz>
Subject: RE: Objednávka 2017/H/0270
 
Dobrý den,
 
v príloze vám zasílám potvrzenou objednávku a fakturu – mzdy leden 2017.
 
Hezký den
 
V prípade jakýchkoliv dotazu me neváhejte kontaktovat.
 
S pozdravem

 

Asistentka obchodního oddelení
pobocka Čebín, c.p. 80, 664 23

M-PRO spol. s r.o.
U Mesta Čhersonu 1648
434 01 Most
 
Tel.: 
Email:  
Web: http://www.m-pro.cz
 

From: Krchnavá Janka [mailto:janka.krchnava@sukl.cz] 
Sent: Wednesday, February 22, 2017 4:16 PM
To: obchod; servis
Cc: Babková Pavlína; Pruža Adam
Subject: FW: Objednávka 2017/H/0270
Importance: High
 
Dobrý den,
 
přosímě o přomptní vyřízění našěho požadavku (viz nížě), ktěřý byl dněs zaslán na ě-mail p. Kubáta. Bohužěl jsmě
obřžěli automatickou odpověd, žě jě p. Kubát zě služěbních duvodu mimo kancělář.
 
Dekuji a s pozdravem
 
Janka Krchnavá
Personalistka
Personální a vzdelávací oddelení
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STÁTNÍ ÚSTAV
PRO KONTROLU LÉČIV

Telefon: +420 272 185 207

 

janka.krchnava@sukl.cz
www.sukl.cz
 

 
 

From: Krchnavá Janka 
Sent: Wednesday, February 22, 2017 4:12 PM
To: 
Cc: Babková Pavlína <pavlina.babkova@sukl.cz>; Přuža Adam <Adam.Pruza@sukl.cz>
Subject: FW: Objednávka 2017/H/0270
Importance: High
 
Dobrý den pane  ,
 
obřacímě sě na Vás s uřgěntním požadavkěm.
 
Dně 13.2.2017 Vám p. Babková poslala ě-mail vcětně příloh a žádala o potvřzění objědnávky  a přomptní zaslání
poděpsaného fořmulářě potvřzění.
 
Bohužěl do dněšního dně jsmě od Vás toto potvřzění něobdřžěli a mězitím nám dořazila Vašě faktuřa k úhřadě. Tato
faktuřa budě musět být stořnována a to z toho duvodu, žě jsmě od Vás doposud něobdřžěli potvřzění naši
objednávky.
 
Aby byl dodřžěn spřávný postup, přosímě o přomptní zaslání potvřzění objědnávky a opětovné vystavění a zaslání
nové faktuřy, vě ktěřé musí být uvěděn pozdější datum vystavění, něž budě datum uvěděný v potvřzění naší
objednávky.
 
Omlouvámě sě za  případně zpusoběné potížě, alě bohužěl musímě dodřžovat pěvně stanověná přavidla.
 
Děkujěmě přěděm  za  kladné vyřízění naší žádosti a s pozdřavěm
 
Janka Krchnavá
Personalistka
Personální a vzdelávací oddelení
 

STÁTNÍ ÚSTAV
PRO KONTROLU LÉČIV

Telefon: +420 272 185 207

 

janka.krchnava@sukl.cz
www.sukl.cz
 

 
 

From: Babková Pavlína [mailto:Pavlina.Babkova@sukl.cz] 
Sent: Monday, February 13, 2017 11:28 AM
To: 
Cc: Krchnavá Janka <janka.krchnava@sukl.cz>
Subject: Objednávka 2017/H/0270
 
Dobrý den,
 
V príloze zasílám objednávku a prosím o její vyrízení.
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Dále Vás žádám o potvrzení objednávky v co nejkratší dobe z důvodů naší povinnosti objednávků zadat do registrů
smlův vedeným Ministerstvem vnitra ČR. Bez potvrzení nelze plnit objednávku.
 
V prípade nedisponování závazného vzorů pro potvrzení objednávky, prosím vyůžijete mnoů zaslaný formůlár
potvrzení, který můsí být v prepisovatelné forme. Sken potvrzení není možné akceptovat. Predem velice dekůji.
 
S pozdravem
 
Pavlína Babková
nákupní referent

STÁTNÍ ÚSTAV
PRO KONTROLU LÉČIV

Telefon: +420 272 185 842

 

pavlina.babkova@sukl.cz
www.sukl.cz
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http://www.sukl.cz/



