
Institut postgradu6lniho vzd6lSv5ni ve zdravotnictvi
Ruska 2412l85. 100 05 Praha 10

Adres6t:
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Potvrzeni objedn6vky - zaji5tdnf sluZeb Hotelu ILF

Na z6ktad6 vaii objedn6vky ze dne 2.11.2022 '
VAm potvrzujeme zajiSt6ni n6stedujicich stuZeb:

1 . Ubytov6ni v hotelu ILF v terminu 5. 11 . - 9.11 .2022

Cena uvedenlich stuZeb Eini 149 440,k- Kd . V cen6 je zahrnuto DPH v z6konn6 sazb6.
Ptatebni podminky: platba fakturou
Ubytovani host6 jsou povinni sezn6mit se s ubytovacim i6dem Hotetu ILF a ty bezpodminein6
dodrZovat.
V piipad6, Ze cetkov6 cena piekrodi d6stku 50.000,00 Kd bez DPH, je IPVZ jako st6tni
piisp6vkovd organizace povinen podte z6kona d. 340/2015 Sb., o zvt6Stnich podmink6ch
0dinnosti n6kterych smtuv, uveiejfrov6ni t6chto smtuv a o registru smtuv (z6kon o registru
smtuv) ve zn6ni pozd6jSich piedpisri, vaii objedn6vku uveiejnit v registru smtuv. Pro piipad, Ze
vfie uvedene ridaje, zejmena informace o cen6, budou mit pro V6s charakter obchodniho
tajemstvi, podle S 504 z6kona e.89/2012 Sb., obdanskli z6konik, ve zn6ni pozd6jiich piedpisri,
budou z objedn6vky na z6ktad6 VaSeho pisemn6ho poZadavku zneptistupndny zneditetn6nim
(tzv. anonymizaci). 'r

S pozdravem

Ing. Nad'a Mld6

Institut postgradu6lniho vzd6l6v6ni ve zdravotnictvi
Rusk6 2412185, 100 05 Praha 10
e-mait: ipvz@ipvz.cz, web: www.ipvz.cz
tet.: +420 271 019 111

Hotel ILF
Bud6jovickd 743/15,140 00 Praha 4

e-mai[: hote[@hote[-itf.cz, web: www.hotel-ilf.cz
te[.: +420 261 092 333
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Adresát: 
Firma GALÉN - SYMPOSION s.r.o. 
sídlem Vinohradská 343/6, Praha 2, 12000 
IČO 26420929 
Kontaktní osoba Zuzana Strouhalová, email: registrace@gsymposion.cz 

V Praze dne 10.11.2022 
číslo jednací 25/22 

Potvrzeni objednávky - zajištěni služeb Hotelu ILF 

Na základě vaší objednávky ze dne 2.11.2022 ' 
Vám potvrzujeme zajištění následujících služeb: 

1. Ubytování v hotelu ILF v termínu 5.11. - 9.11.2022 

Cena uvedených služeb činí 149 440,k- Kč . V ceně je zahrnuto DPH v zákonné sazbě. 
Platebnl podmínky: platba fakturou 
Ubytovaní hosté jsou povinni seznámit se s ubytovacím řádem Hotelu ILF a ty bezpodmínečně 
dodržovat. 
V případě, že celková cena překročí částku 50.000,00 Kč bez DPH, je IPVZ jako státní 
příspěvková organizace povinen podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) ve znění pozdějších předpisů, vaši objednávku uveřejnit v registru smluv. Pro případ, že 
výše uvedené údaje, zejména informace o ceně, budou mít pro Vás charakter obchodního 
tajemství, podle § 504 zákona č. 8912012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

budou z objednávky na základě Vašeho písemného požadavku znepřístupněny znečitelněním 

(tzv. anonymizací). " 

S pozdravem 

Ing. Naďa Mlčák 

Manažerka hot 
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Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 
Ruská 2412/85, 10005 Praha 10 
e-mail: ipvz@ipvz.cz. web: www.ipvz.cz 

tel.: +420271 019111 

HotellLF 
Budějovická 743/15, 14000 Praha 4 

e-mail: hotel@hotel-ilf.cz, web: www.hotel-ilf.cz 

tel.: +420261 092 333 


