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Dobrý den,
preposílám potvrzení.
 
S pozdravem
 
Ing. Radek Pelc
Programátor
Oddelení IT
 

 STÁTNÍ ÚSTAV
PRO KONTROLU LÉČIV

Telefon: +420 272 185 874

 

radek.pelc@sukl.cz
www.sukl.cz
 

 
 
 
 
 

From:  
Sent: Wednesday, April 25, 2018 2:52 PM
To: Pelc Radek <Radek.Pelc@sůkl.cz>
Subject: RE: Objednávka 2018/H/0593
Importance: High
 
Dobrý den,
dekuji za objednávku.
 
Potvrzuji prijetí objednávky 2018-H-2018/H/0593.
 
 
S pozdravem 

Business Development Manager 

RSM Infinity a.s. 
Kvetinková 2592/12a, 130 00 Praha, Ceská republika
Tel.: +420 225 305 446 | Mobil.:  
Fax: +420 226 219 111
Web: www.rsm.cz 

        

Spolecnost je zapsána v obchodním rejstríku vedeném Mestským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18506, IC: 24267945.

RSM Infinity je clenem síte RSM a podniká pod obchodním jménem RSM, které používají clenské firmy. Každý z clenu síte RSM je nezávislou úcetní a 
poradenskou spolecností, která poskytuje své služby zcela nezávisle. Sít RSM International není samostatným právním subjektem v žádné jurisdikci. Sít RSM 
je spravována spolecností RSM International Limited registrovanou v Anglii a Walesu (identifikacní císlo 4040598), se sídlem 50 Cannon Street, Londýn EC4N 
6JJ.Obchodní název a ochranná známka RSM spolu s dalšími právy duševního vlastnictví clenu síte jsou majetkem RSM International Association, sdružení se 
sídlem v Zugu, které se rídí ustanoveními § 60 a násl. švýcarského obcanského zákoníku. Tento e-mail je urcen pouze osobe (osobám), které (kterým) je 
adresován, a muže obsahovat duverné informace. Není-li uveden opak, platí, že jakékoli názory ci stanoviska jsou osobním vyjádrením odesílatele a 
systému. Obsah e-mailu prosím nekopírujte, nijak nepoužívejte a nezprístupnujte jiné osobe.Má se za to, že osoba komunikující se spolecností elektronickou 
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cestou prijímá rizika spojená s odesíláním informací elektronickou poštou, jako je riziko odposlechu, zmen a ztráty dat, jakož i dusledky neúplného nebo 
opoždeného dorucení zprávy. 
Právní ujednání týkající se emailové komunikace (disclaimer_rsm_infinity_cz) 
© RSM International Association, 2016

 
 

From: Pelc Radek [mailto:Radek.Pelc@sukl.cz] 
Sent: Wednesday, April 25, 2018 10:54 AM
To: 
Subject: FW: Objednávka 2018/H/0593
 
Dobrý den,
v príloze zasílám objednávku. Prosím o její potvrzení.
 

From: Babková Pavlína 
Sent: Wednesday, April 25, 2018 10:26 AM
To: Pelc Radek <Radek.Pelc@sukl.cz>
Cc: Štepán David <david.stepan@sukl.cz>
Subject: Objednávka 2018/H/0593
 
Dobrý den,
 
v príloze zasílám objednávku a prosím o její vyrízení.
 
Dále Vás žádám o potvrzení objednávky v co nejkratší dobe z důvodů naší povinnosti objednávků zadat do registrů
smlův vedeným Ministerstvem vnitra ČR. Bez potvrzení nelze plnit objednávku.
 
V prípade nedisponování vzorů pro potvrzení objednávky, zašlete prosím potvrzení v tele e-mailů, který můsí být
v prepisovatelné forme. Sken potvrzení není možné akceptovat.
Predem velice dekůji.
 
S pozdravem
 
Pavlína Babková
nákupní referent

STÁTNÍ ÚSTAV
PRO KONTROLU LÉČIV

Telefon: +420 272 185 842

 

pavlina.babkova@sukl.cz
www.sukl.cz
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