
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, 
státní podnik

 OBJEDNÁVKA  č. 00182370

Odběratel:
(fakturační adresa)

Růžová 6, č.p. 943, 110 00   Praha 1

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, 
státní podnik

Bankovní spojení: 

IČO:
DIČ:

Unicredit Bank,

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl A LX, vložka 296, sp.zn. Ps 296/1.

č.ú.200210002/2700
Želetavská 1525/1, Praha 4,113 80

CZ00001279
00001279

Dodavatel: Deloitte Advisory s.r.o. 
Karolinská 654/2      

Praha 8      

Kontakní osoba:

Bankovní spojení:
Číslo ú čtu:
IČO:
DIČ: CZ27582167 

27582167 
1000037000/3500 
ING Bank N.V.      

Datum objednávky (dd/mm/rr): 19/07/18

XXX   

18600

Poř.
č.

Druh a popis materiálu nebo služby v č. 
technické specifikace a norem

Množství MJ Cena za
MJ

Položka celkem
bez DPH

Dat.dodání
(dd/mm/rr)

Měna

Zpracování strategické prezentace            01 17/08/1897 000,00KČ1,0 KS 97 000,00

pro STC v oblasti inovace poskytovaných 

služeb 

-virtualizace (digitalizace) osobních dokladů,      
-poskytování služeb identitní autority pro komerční subjekty,      
-využití eOP v bankomateh a platebních terminálech pro určitý typ 
služeb veřejnosti.      

Bude zpracováno formou prezentace, bude existovat popis tématu, 
přidaná hodnota pro veřejnost a veřejnou správu, cílová skupina,     
rámcový finanční odhad a harmonogram zavedení služby, rizika,      
identifikace potřeb legislativních změn, zahraniční zkušenosti      

97 000,00Cena celkem bez DPH: KČ
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Za STC vyřizuje:
E-mail:
Tel.:

XXX
XXX
XXX



STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, 
státní podnik

 OBJEDNÁVKA  č. 00182370

Platební podmínky: Nezadáno

Platba: Splatnost dní ode dne doručení řádné a úplné faktury

Dodávka:
Růžová 6, čp. 943 
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN,  státní podnik 

110 00     Praha 1   

30

STC je smluvní stranou uvedenou v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a proto může být při splnění

Plnění předmětu dle této objednávky uskutečněné před účinností sjednávaného smluvního vztahu se považuje za
plnění podle této objednávky a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto objednávkou, resp. uzavřenou
smlouvou.

zákonných podmínek tato objednávka po jejím potvrzení uveřejněna v registru smluv. Nedohodnou-li se smluvní
strany jinak, zajistí veškeré úkony související s uveřejněním objednávky v registru smluv STC.

Rudolský Tomáš     

Vedoucí útvaru nákupu a logistiky 

Potvrzení dodavatele:
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Za STC vyřizuje:
E-mail:
Tel.:

XXX
XXX
XXX

Akceptací (potvrzením) této objednávky dodavatel stvrzuje, že se seznámil s obsahem Všeobecných 
obchodních podmínek odběratele, které byly přiloženy k této objednávce a projevuje s jejich obsahem a s 
obsahem této objednávky výslovný a bezpodmínečný souhlas


