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1. ODDÍL - Záznam o konverzi

znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 

k datové zprávě
Ověřovací doložka

Zajišťovací prvek:

Počet listů:

Výstup odpovídá vstupu:

Datum:

Jméno a příjmení:

Název organizace:

Pořadové číslo konverze:

Elektronický podpis

25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

Datum vyhotovení

NEANO



Odběratel : 

Ministerstvo financi 

Letenská 151 O 

11810 Praha 1 

Telefon: 25704 2590 

Banka: 

Č. účtu : 

tČ : 00006947 

Miste dodáni: 

OBJEDNÁVKA č. 16/909/00090 

Dodavatel: 

MARTIN MLÝNEK 

Květfnovil1242 

691 23 Pohořelice 

Banka: 

Č. účtu : 

Ze dne: 11.11 .2016 

fČ : 65371259 

DiČ , 

Term!n dodáni: 

Na základě vyžádaných materiálů (smlouvy, manuálY, popIsy modul ů , HW a SW konftgurace atd. dle 
potřeby) Udáme o odborné posouzeni, Jakým způsobem Je molné z IKhnlckeho hlediska proV"! 
úpravy Infonnačniho systému. Intormatn! systém Je vytvářen Jako agendový, součásti posudku by měl 
být rozbor Informačnlho systému z hlediska samostatnosti Jednotlivých agend a Jejich vazby na Jadro, 
možnosti samostatné funkčnosti Jednotlivých agend a Jejich samostatného vYvole, technické motnostl 
změn Jednotlivých agend bez dispozice se zdrojovy.ml kódy. Převzeti plněn i bude potvrzeno podpisem 
akceptačnlho protokolu odpovědnými osobami obou smluvnlch stran.Současti objednivky Je 
oboustranně podepsaná dohoda o zachování mlčenlivosti, po podpisu z Vaši strany prosím vraťte 
obJednateli. 
Ve smyslu ustanoveni § 8 odst. 2 zikona Č. 34012015 Sb., o zvlilštnlch podmínkach účinnosti některých 
smluv, uveřejňovan l těchto smluv a o registru smluv (zikon o registru smluv) a v souladu s Metodickým 
navodem k aplikaci zikona o registru smluv MV tR Vas fádame o písemnou akceptaci teto obJednávky 
(potvnenim a podpIsem na objednávkovy. formulář) a nasledně Jeho zpětne odesláni na adresu 
Jltka.Thamova@!mfcr.cz. 

Měna objednávky: CZK 

polotky obJednavky MJ Cena/MJ MnobM 

Objednáváme u Vás odborný IT posudek soudnlho znalce 

153860.00 1.00 

Žádáme. abyste pti vystaveni faktury uvedli i člslo objednávky. S pozdravem 

, / 
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Poznámka: Kontaktnl osoba ve věcech technických: Jílka 
Thámová; tel. 257 042 590; Jitka.Themove@mfcr.cz 

Vystavil: Ing. Jindra Kvapilová 

Vytizuje: Jitka Thámová 

Ing. Mariin MLÝNEK 
Ty!IaW 302, CZ·591 23 POHoAwcE 

lli: 653 71 259 
• 

::::,_ .. -
Ing. Božena :..'"':.~ 
Zděn ková E:.s.-=-- ---~--

Ing. Botena Zděnková 

A.O 38 Rozvoj ICT 

Strana: 

Cena celkem 

153860.00 

153 860.00 
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