
 
 
From: Antikvariát Arco [mailto:arco@antikvariaty.cz]  

Sent: Friday, September 16, 2016 2:16 PM 
To: Jungová 

Subject: Re: Žádost RKKarviná - doložení akceptace objednávky 

 

Dobrý den, 

Potvrzujeme přijetí objednávky č. 40/2/16/100 ze dne 7.7.2016 –knihy  

 

 

S přáním pěkného dne, 

Petra Klimentová 

 

Antikvariát Arco 

Dlážděná 4 

110 00 Praha 1 

www.antikvariaty.cz 

 

www.starepohledy.cz 

 

 

 

Dne 13. září 2016 7:59 Jungová <nakupknih@rkka.cz> napsal(a): 

Dobrý den,  

reaguji na vaši odpověď ze dne 6.9.2016, z důvodu akceptace naší objednávky u vás, prosím o zaslání 
věty: 

Potvrzujeme přijetí objednávky č. 40/2/16/100 ze dne 7.7.2016 –knihy  

Děkuji za pochopení 

Monika Jungová 

Regionální knihovna Karviná 

  

  

From: Antikvariát Arco [mailto:arco@antikvariaty.cz]  
Sent: Tuesday, September 06, 2016 11:22 AM 

To: Jungová 

Subject: Re: Žádost RKKarviná - doložení akceptace objednávky 

  

mailto:arco@antikvariaty.cz
http://www.antikvariaty.cz/
http://www.starepohledy.cz/
mailto:nakupknih@rkka.cz
mailto:arco@antikvariaty.cz


Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz, Vaše podmínky jsou zcela v pohodě a těšíme se na Vaši 

objednávku. 

  

S pozdravem 

  

Tomáš Maděra 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

S přáním pěkného dne, 

Petra Klimentová 

  

Antikvariát Arco 

Dlážděná 4 

110 00 Praha 1 



www.antikvariaty.cz 

  

www.starepohledy.cz 

  

  

  

Dne 31. srpna 2016 14:43 Jungová <nakupknih@rkka.cz> napsal(a): 

  

Dobrý den,   

  

přílohou Vám zasíláme objednávku na knihy pro Regionální knihovnu Karviná, Středisko 

doplňování a zpracování knihovního fondu, Centrum 2299/16, Karviná -Mizerov.  

Akceptaci žádáme od  všech svých dodavatelů. 

  

Zároveň Vám sdělujeme, že od 01.07.2016 vstoupil v účinnost Zákon č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv). Regionální knihovna Karviná je povinným subjektem dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a musí tedy splnit povinnosti dle 

tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy. 

Smlouva (také objednávka) dle tohoto zákona (nad 50 tis. Kč bez DPH) bude uveřejněna na 

těchto stránkách https://smlouvy.gov.cz/ 

  

Z výše uvedených důvodů, prosím o zaslání potvrzení přijetí objednávky mailem s textem: 

  

Potvrzujeme přijetí objednávky č. 40/2/16/100 ze dne 7.7.2016 –knihy  

  

  

Děkuji za vyřízení, Monika Jungová 

http://www.antikvariaty.cz/
http://www.starepohledy.cz/
mailto:nakupknih@rkka.cz
https://smlouvy.gov.cz/


Regionální knihovna Karviná 

  

  

  

 


