
 

Upozorn ní: 

Není-li v této zpráv  výslovn  uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její p ílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její p ílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k 

ni emu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích p íloh není návrhem na uzav ení smlouvy, ani p ijetím p ípadného návrhu na uzav ení smlouvy, ani jiným právním jednáním sm ujícím k 

uzav ení jakékoliv smlouvy a nezakládá p edsmluvní odpov dnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo n která z jeho p íloh osobní údaje, dbejte p i jeho dalším zpracování 

(zejména p i archivaci) souladu s pravidly evropského na ízení GDPR. 

 

Disclaimer: 

Kotykova Gabriela

0d: —
Odeslano: 8. listopadu 2018 14:22
Komu: Kotykova Gabriela
Predmét: RE: objednavka E. 6039180292

DobrV den,

Potvrzuji prijetl' objednavky,

Dékufi,

Potecka

From: Kotykova Gabriela [mailto:Gabrie|a.Kotvkova@|fp.cuni.cz]
Sent: Wednesda , November 07, 2018 3:23 PM
Toi
Subject: objednavka E. 6039180292
Importance: High

Dobry den Potecka,
v pFI’loze Va’Im zasilam objednavku..
Prosim potvrd’te pfijetl’ objednavky (alle za’Ikona 5. 340/2015 Sb.) bez tohoto potvrzenl', nebude objednavka UEinna. Také
prosim p0 dodam'zbozvl’ 0 zas/anl’ dafiového dok/adu na tento e-mail, nebo na fakturaEnI’ adresu jelikoz“ 5e bII'ZVI' konec roku
a 0 zpra’Ivu, pokud nepfijde objednavka vykryt do konce prosince 2018.

Dékuji za vI’zenI’ a preji krasny den

Gabriela Kotykova
referent ekonomického oddéleni

Univerzita Karlova
Lékafska fakulta v Plzni
Husova 654/3, 301 00 Plzefi

Tel. .' +420 377 593 421
M e-mail.:aabriela.k0tyk0va@lfp.cuni.cz
http://wwfp.cuni.cz/oddeleni/l0-ek0n0micke-0ddeleni.html

Upozome'm’:

Nenf—li v této zprcive' vyslovne' uvedeno jinak, ma tato e-mailovd zprciva nebo jejl’prl’lohy pouze informativm’ charakter. Tato zprciva am' jejl’pfl’lohy v fddne’m ohledu Univerzitu Karlovu k
niéemu nezavazujl’. Text této zprcivy nebo jejl’ch prl’loh nem’ ndvrhem na uzavrem’ smlouvy, am' prijetl’m prl’padne’ho ndvrhu na uzavfem’ smlouvy, am' jinym prcivm’m jedncim’m sméfujl’cz’m k
uzavrem’jake’koliv smlouvy a nezaklddd predsmluvm’ odpove'dnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo ne'kterci z jeho pffloh osobm’ Lidaje, dbejte pfi jeho dalsvl’m zpracovdm’
(zejména pri archivaci) souladu s pravidly evropského narl’zem’ GDPR.

Disclaimer:


