
 

 

                                                                                                                            
 OBJEDNÁVKA č.  MSMT-261/2022-1 

DNE:    

IČO: 00022985 Dodavatel:   
Gymnázium Děčín 
Komenského nám. 340/4 

DIČ:  405 02 Děčín              
Peněžní ústav :  IČO: 47274620 

Číslo účtu:      DIČ:       
Kód banky:         Číslo účtu:  
  Kód banky:  
   

FAKTURAČNÍ ADRESA: 
MŠMT – odbor mezinárodních vztahů 71 
Karmelitská 529/5 
118 12 Praha 1 
 

ADRESA DODÁNÍ SLUŽBY: 
Gymnázium Děčín, Komenského nám. 340/4, 405 02 Děčín 

Objednáváme u Vás závazně v souladu s Rámcovou smlouvou o poskytování služeb související                 
s realizací výběrových řízení pro uchazeče/uchazečky o studium na Gymnáziu Friedricha Schillera              
v Pirně uzavřené dne 13. 9. 2018 realizaci výběrového řízení v termínu od 22. 3. 2022 – 23. 3. 2022.  

Specifikace služeb 

                                                                                                      

Objednané služby související s výběrovým řízením v roce 2022 cena vč. DPH 
Ústní přezkoušení z anglického nebo německého jazyka 5 000,00 Kč 

Admin. a kontrola přihlášek a zkoušek, zpracování výsledků 23 000,00 Kč 

Zaslání písemných pozvánek, oznámení o přijetí/nepřijetí 8 000,00 Kč 

Náklady na občerstvení pro členy komise 5 000,00 Kč 

Cena celkem za dílčí objednávku 41 000,00 Kč 
 
Podepsáním objednávky se dodavatel zavazuje realizovat služby související s uskutečněním výběrového řízení 
pro uchazeče/uchazečky o studium na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně v rozsahu, kvalitě a za podmínek 
specifikovaných ve výše uvedené Rámcové smlouvě.                             
 

Přílohou faktury musí být kopie objednávky. 
Upřednostňujeme elektronickou fakturaci. Fakturu zasílejte na adresu:  Na faktuře 
uvádějte číslo objednávky. 
Děkujeme Vám.                                                                                                                                                               

 

Jméno a příjmení objednatele: Mgr. Daniel Kubát 
Tel.:  
e-mail:  

Schválil: Mgr. Ladislav Bánovec, ředitel odboru  

                mezinárodních vztahů 

Datum :  11. 1. 2022 

Podpis : 

 



 

 

 

Akceptací objednávky beru na vědomí povinnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uveřejnit 

předmětnou smlouvu/objednávku v registru smluv na internetových stránkách portálu veřejné správy 

https://smlouvy.gov.cz,  včetně příloh a dodatků v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Za poskytovatele (jméno, podpis, razítko):  

Dne : 17. 1. 2022 

 

 

https://smlouvy.gov.cz/�

