
Zilznam o fstn6, telefonicky nebo konkludentnim jedninim uzavien6 smlouvd

. V praze dne L4.LL.2O22

na zdklad6 rdmcov6 objedndvky ze dne 2o.L2.202L byla uzaviena objedndvka na m6sic srpen2022,
pod16hajici povinnosti uveiejn6ni v Registru smluv:

Dodavatel:' Institut postgradudlniho vzd6liivdni ve zdravotnictvi (lpvz)
Rusk624t2/85, j.00 05 praha 10, te :00023841

objednatel: Booking.com B.V. Herengracht 597, rorT cEAmsterdam

Sjed na n6 sl uZby: u bytovii n i v te rm in u OL.O}.ZO2Z-31.O9.2022

Sjednanii cena: Ll-9.726,98 Ke vd. DpH

Tato smlouva zavazuje dodavatele ke sjednan6mu pln6nf a objednatele zavazuje k tihrad6 sjednan6
ceny.,

Smlouvu uzaviel: Ing. Nad'a Mlddkovd, manaierka hotelu ILF

objednatel byl informovdn o povinnosti uveiejn6nismlouvy v registru smluv.

Smluvnf strany prohlaSuji, ie pokud se podminkami t6to smlouvy na z6klad6 vzdjemn6 dohody iidily
jii ode dne dojednilniobsahu t6to smlouvy, budou veikerd vzdjemnd plndnl poskytnutd ode dne
dojedndni obsahu t6to smlouvy do dne nabyti tidinnosti t6to smlouvy povaZovdna za pln6ni
poskytnutd dle t6to smlouvy.

. 1.\

Ing. Nad'a Mldiikovd

Záznam o ústně, telefonicky nebo konkludentním jednáním uzavřené smlouvě 

V Praze dne 14.11.2022 

na základě rámcové objednávky ze dne 20.12.2021 byla uzavřena objednávka na měsíc srpen 2022, 

podléhající povinn.osti uveřejnění v Registru smluv: 

Dodavatel: " Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) 

Ruská 2412/85, 10005 Praha 10, I Č: 00023841 

Objednatel : Booking.com B.V. Herengracht 597,1017 CE Amsterdam 

Sjednané služby: ubytování v termínu 01.08.2022-31.08.2022 

Sjednaná cena: 119.726,98 KČ vč. DPH 

Tato smlouva zavazuje dodavatele ke sjednanému plnění a objednatele zavazuje k úhradě sjednané 

ceny. -

Smlouvu uzavřel: Ing. Naďa Mlčáková, manažerka hotelu ILF 

Objednatel byl informován o povinnosti uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

Smluvní strany prohlašují, že pokud se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily 

již ode dne dojednání obsahu této smlouvy, budou veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne 

dojednání obsahu této smlouvy do dne nabytí účinnos t i této smlouvy považována za plnění 

poskytnutá dle této smlouvy. 

Ing. Naďa Mlčáková 

Managerka hotelu lL 
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