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Váš dopis ze dne / značky 

 

Číslo jednací 
MSMT-325/2022-8 

Datum  

 

Objednávka 

 

Vážená paní, 
Vážený pane, 
 

obracím se na Vás v souvislosti s objednávkou otevřeného kurzu s názvem: „TOGAF Training Course Foundation 

– L1“ s následujícími parametry:  

 

 

Termín konání:  25. – 27. 7. 2022 

Forma:                  PREZENČNÍ 
Vzdělávací cíl:  

• Naučit se aplikovat TOGAF v jakémkoli IT projektu 

• Osvojit si základy a koncepty návrhu Enterprice Architektury 

 

Cílová skupina: 
 

Obsahová náplň: 

• Úvod do TOGAF 

• ADM I. 

• ADM II. 

• AGF 

• EA Solution 

• Business 

 

 

 TAYLLORCOX s.r.o. 
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 110 00 Praha 1 
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• Templates 

• Reference Model 

• Roadmap 

• Design EA 

• Cvičné testy / TOGAF Exam 

Použité metody výuky:  

Výklad, praktické příklady, modelové situace, trénink, diskuse, odpovědi na dotazy účastníků, aj. (Interaktivní 
workshop, kombinace teorie a praktických cviční. 

Dodavatel dále: 

• Vystaví zaměstnanci osvědčení o absolvování vzdělávací akce. 

• Předá objednavateli podepsané prohlášení o vědomosti uveřejnění smluv / 
objednávek uzavřených s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na Portále 
veřejné správy v Registru smluv. 

 

Fakturace: 

Faktura bude vystavena a uhrazena po skončení vzdělávací akce. Termín splatnosti bude stanoven minimálně 30 
dní ode dne jejího doručení na MŠMT. Faktura bude zaslána elektronicky na adresu: aximální 
celková cena, která bude MŠMT fakturována, bude činit 65 098,00 Kč včetně DPH.   

 

MŠMT si vyhrazuje právo od této objednávky odstoupit bez udání důvodů a penalizace.  

Žádáme o písemné potvrzení akceptace objednávky. 

 

S pozdravem 

 

PhDr. Petr Šebek 

ředitel odboru personálního a státní služby 
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