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Bělohlávek Otakar

Od: Chyba Vaclav <Vaclav.Chyba@ujv.cz>

Odesláno: 9. února 2018 13:51

Komu: Bělohlávek Otakar

Předmět: RE: Změna č.:  4 k objednávce: 10/2018/AMB/ONM

Dobrý den. 

Potvrzuji změnu objednávky. 

 

Václav Chyba 

 

From: Bělohlávek Otakar [mailto:Otakar.Belohlavek@homolka.cz]  
Sent: Friday, February 09, 2018 1:50 PM 
To: FDG-Homolka 
Subject: Změna č.: 4 k objednávce: 10/2018/AMB/ONM 
 

Dobrý den, 

s ohledem na nedostatečný zájem o vyšetření s FDG posílám změnovou objednávku na pondělní odpoledne. Prosím 

o zaslání akceptace. 

S pozdravem 

Otakar Bělohlávek 

------------------------- 

Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. 

Primář 

Oddělení nukleární medicíny – PET centrum 

Nemocnice Na Homolce 

Roentgenova 37/2 

150 30  Praha 5 

Tel.: 257 272 165, 257 273 244 

Fax: 257 272 163 

E-mail: otakar.belohlavek@homolka.cz 

 

 
--------------------------------------- 

 

Neuvádí-li se v textu nebo příloze tohoto e-mailu jinak, není jeho obsah zamýšlen jako návrh na uzavření 

smlouvy (nabídka) nebo přijetí nabídky. Každá smlouva, pokud bude uzavřena, musí mít výhradně písemnou 

formu. Informace obsažené v tomto e-mailu jsou určeny výlučně pro potřeby jeho adresáta. Jeho text nebo 

přílohy mohou obsahovat důvěrné údaje, případně jiné informace podléhající ochraně dle příslušných 

právních předpisů. Pokud Vám tento e-mail byl omylem doručen, zdržte se jakéhokoli nakládání s textem či 

přílohami, jako je kopírovaní, přeposílání, zpřístupnění další osobě a podobně. O chybném doručení 

informujte, prosím, odesílatele a e-mail včetně příloh vymažte ze svého počítače a dalších informačních 

systémů.  

 

-------------------------------------- 

 

If not stated otherwise, the text of the e-mail is not intended as a contracting offer (draft contract) or offer 

acceptance. Each contract, should it be concluded, strictly requires a written form. The information 

contained in this e-mail is intended solely for the addressee. The main body or attachments may contain 

confidential information or, as the case may be, other information subject to protection under the relevant 

legal regulations. If you have received this e-mail in error, please refrain from copying, forwarding or 

disclosing the content or attachments to other persons. Please notify the sender about the mistaken delivery 
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and delete the e-mail, including all attachments, from your computer.  

 

� Think about the nature... Do you really need to print this e-mail?  


