
 

STAREZ – SPORT, a.s., Křídlovická 911/34, 603 00, Brno, IČ: 26932211, DIČ: CZ26932211, tel: 533 033 800 

 

Č. S-2022/499/0100 

RÁMCOVÁ OBJEDNÁVKA 

Brno  16. 11. 2022  Č.j. STAREZ/              /2022 vyřizuje:  

 

Objednatel   STAREZ – SPORT, a. s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno 

IČO:     26932211 

DIČ:     CZ26932211 

 

Dodavatel    

Název, sídlo:   NICOM, a.s., Smetanova 341/3, 602 00, Brno   

IČO:    26226375 

DIČ:    CZ26226375 

 

Na základě cenové nabídky ze dne 27.10.2022 u vás objednáváme školení (kurzy) na 

program Microsoft Office Word pro zaměstnance objednatele v počtu do 65 

zaměstnanců.   

Na jednotlivé kurzy bude vždy vystavena dílčí objednávka dle termínu/úrovně/a počtu 

zaměstnanců zařazených do konkrétního kurzu se jmenovitým seznamem zaměstnanců.   

 

Každý zaměstnanec obdrží materiály ke kurzu a certifikát o absolvování příslušného kurzu. 

 

Místo realizace/dodávky/poskytnutí služby:  

Termín realizace: 07. 12. 2022 - 31. 01. 2023 

Cena za osobu a kurz: 2470 Kč bez DPH 

Cena celkem:  do 160 550 Kč bez DPH 

Kontaktní osoba: Hana Suchá, HR managerka tel +420 739 794 896,  

email: sucha@starezsport.cz 

Příloha:  cenová nabídka z 27.10.2022 

 

Způsob úhrady: po ukončení plnění za plnění (kurzy) provedené v daném měsíci, na 

základě faktury – daňového dokladu se splatností 21 dní, převodem 

na ověřený bankovní účet 

 Faktury zasílejte elektronicky na adresu e-podatelna@starezsport.cz 

 

„Dodavatel bere na vědomí, že společnost STAREZ – SPORT, a. s., je osobou povinnou 

uveřejňovat smlouvy v registru smluv, a to právnickou osobou dle § 2 odst. 1 písm. n) 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Dodavatel proto 

souhlasí s tím, že společnosti STAREZ – SPORT, a. s. je oprávněna uveřejnit celý obsah 

této objednávky, a to I strojově čitelnou kopii stejnopisu objednávky.“  OBJEDNÁVKA 

NABUDE ÚČINNOSTI UVEŘEJNĚNÍM V REGISTRU SMLUV podle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

    

                           

Objednatel 18. 11. 2022 Dodavatel/zhotovitel  

 

     STAREZ – SPORT, a.s. 

 

Potvrzení objednávky: 

Dne: 23.11.2022 

D

n

e

: 

  

 

tel:533033800

