
 

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB           

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) na základě výběru dodavatele 

na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 
Adresa: Roškotova 1225/1, Praha 4, 140 00 
IČO: 47114321  
DIČ: CZ47114321 
bankovní spojení: XXX  
zastoupená: Ing. Radovanem Kouřilem, generálním ředitelem  
 
(dále jen jako „klient“) 
 
a 

LMC s.r.o. 
Lighthouse Towers, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 
zapsaná pod spisovou značkou C 82484 vedená u Městského soudu v Praze 
IČO: 26441381 
DIČ: CZ26441381, plátce DPH 
bankovní spojení: XXX 
zastoupená: Ing. Milanem Jasným, jednatelem 
 
(dále jen jako „poskytovatel“) 
 
(dále společně jen jako „smluvní strany“) 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Poskytovatel je společností zaměřující se na služby inzerce v oblasti HR, zejména prezentace 

volných pracovních pozic klienta v rámci sítě Internet. Jednotlivé služby (dále jen „Služby“) 

jsou uvedeny v Ceníku, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.  

1.2. Klient má zájem tyto Služby využít a uhradit za ně Poskytovateli sjednanou Cenu. Klient na 

základě této smlouvy není povinen služby objednávat a poskytovatel se touto smlouvou 

nestává výhradním dodavatelem klienta služeb inzerce v oblasti HR. 

1.3. Smluvní strany mají zájem touto Smlouvou nastavit rámcová pravidla vzájemné spolupráce 

při poskytování Služeb, tak jak budou specifikovány v jednotlivých Dílčích smlouvách.  

1.4. Smluvní strany se dohodly, že mezi Smluvními stranami budou uzavírány jednotlivé 

Objednávky, které budou specifikovat rozsah Služeb, časový harmonogram plnění, cenu 

plnění a případně další doplňující podmínky pro realizaci konkrétních Služeb.  

1.5. Smluvní strany sjednávají, že otázky touto Smlouvou neupravené se řídí Všeobecnými 

obchodními podmínkami poskytovatele účinnými ke dni podpisu Smlouvy, které jsou 

dostupné na adrese https://www.lmc.eu/cs/vseobecne-obchodni-podminky/, přičemž 



 

podpisem této smlouvy klient potvrzuje, že se s nimi seznámil. Všeobecné obchodní 

podmínky poskytovatele tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její Příloha č. 2. 

2. SLUŽBY 

2.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby za podmínek stanovených touto Smlouvou a 

Objednávkami. 

2.2. Rozsah Služeb bude dále upřesněn v Objednávce.  

2.3. Klient se zavazuje poskytovateli za řádně poskytnuté Služby zaplatit dohodnutou Cenu. 

2.4. Smluvní strany se zavazují poskytovat si vzájemnou součinnost nezbytnou pro řádné 

poskytování Služeb.  

2.5. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit Ceník, tj. popis, rozsah a ceny Služeb, uvedený 

v Příloze č. 1. Taková změna se bude vztahovat na veškeré Objednávky uzavřené po účinnosti 

takové změny. Změna Přílohy č. 1 je účinná 7. den po doručení oznámení o změně Přílohy 

č. 1 klientovi.  

3. OBJEDNÁVKY 

3.1. Služby budou poskytovány na základě Objednávek, schválených oběma Smluvními 

stranami v souladu s níže uvedenými zásadami („Objednávka“). Vzor Objednávky tvoří 

Přílohu č. 3 této Smlouvy. Každá Objednávka musí obsahovat alespoň následující: 

3.1.1. název Služby (tj. která Služba dle Ceníku je požadovaná) a jejich rozsah (časový – Doba 

poskytování Služby, a množstevní – počet kusů); Klient je oprávněn využívat rovněž 

služeb souvisejících se Službami, pokud je tak v Ceníku uvedeno, a to v rozsahu a 

za podmínek obsažených v Ceníku;  

3.1.2. Cenu Služeb, není-li stranami dohodnuto jinak, řídí se cena Ceníkem poskytovatele; 

3.2. Objednávka může být poskytovateli zasílána i v elektronické formě, prostřednictvím 

elektronické pošty (e-mailu) za využití elektronických adres oprávněných osob dle odst. 6.2 

této Smlouvy.  

3.3. K akceptaci Objednávky dochází jejím potvrzením ze strany poskytovatele. Objednávka je 

účinná ode dne její akceptace. Jednotlivé Objednávky nemohou být považovány za na sobě 

závislé smlouvy ve smyslu ustanovení § 1727 Občanského zákoníku.   

3.4. Objednávka, jako dílčí smlouva, zaniká: 

3.4.1. uplynutím sjednané doby; 

3.4.2. dohodou smluvních stran; 

3.4.3. odstoupením od Objednávky, jako dílčí smlouvy, jednou ze stran v případě podstatného 

porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou; 

3.5. Za podstatné porušení smluvních povinností, které opravňuje druhou smluvní stranu 

odstoupit od této smlouvy, a to po celou dobu, po kterou trvá porušování smluvních 

povinností, se považuje zejména: 



 

3.5.1. u klienta prodlení se zaplacením ceny za Služby o více než 30 kalendářních dnů; 

3.5.2. u klienta porušení licenčních podmínek, které se váží k jednotlivým Službám a jsou 

uvedeny buď v Ceníku, nebo ve Všeobecných obchodních podmínkách poskytovatele; 

3.5.3. u poskytovatele prodlení s poskytováním Služeb po dobu delší než 15 kalendářních 

dnů po sobě jdoucích. 

3.6. Klient je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže poskytovatel: 

3.6.1. nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování 

nebo jednání kohokoliv, ať již zaměstnance klienta nebo někoho jiného, přímo nebo 

nepřímo, při uzavírání nebo provádění této smlouvy; nebo 

3.6.2. zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění uzavírání nebo provádění této 

smlouvy ke škodě klienta, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení 

výhod volné a otevřené soutěže. 

3.7. V případě ukončení Objednávky, jako dílčí smlouvy, z důvodů porušení povinností 

poskytovatele, jsou smluvní strany povinny provést vypořádání dle ust. § 2993 OZ 

3.8. Předčasné ukončení jakékoliv Objednávky nezpůsobuje neplatnost či neúčinnost této 

Smlouvy či jiné Objednávky. Ukončení Smlouvy nezpůsobuje neplatnost či neúčinnost 

jakékoliv již účinné Objednávky a taková Objednávka se i nadále řídí ustanoveními této 

Smlouvy až do ukončení plnění dle takové Objednávky.  

3.9. V případě nesouladu mezi podmínkami stanovenými touto Smlouvou a Objednávkou, mají 

přednost podmínky stanovené v Objednávce odsouhlasené oběma stranami. 

4. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY 

4.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv, nejdříve 15.1.2020. Tato smlouva se uzavírá do 15. 1. 2022.  

4.2. Tato Smlouva může být předčasně ukončena výpovědí danou kteroukoli ze smluvních stran. 

Výpovědní doba činí tři měsíce a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení 

výpovědi.  

4.3. Tato Smlouva se automaticky ukončuje ke dni vyčerpání částky 400.000,- Kč  bez DPH (slovy: 

čtyřistatisíckorunčeských), tj. v okamžiku, kdy součet Cen dle všech účinných Objednávek, 

uzavřených dle této Smlouvy, dosáhne částky 400.000,- Kč bez DPH.  

4.4. Smluvní strany však sjednávají, že veškeré Objednávky účinné v době ukončení této 

Smlouvy se budou až do svého zániku řídit ustanoveními této Smlouvy. 

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Cena Služeb bude stanovena vždy v dané Objednávce. K ceně bude připočtena DPH 

v zákonné výši. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené 

s poskytováním služeb dle této smlouvy. 

5.2. Cena je splatná na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „faktura“). Poskytovatel 



 

vystaví klientovi fakturu do 15 dnů ode dne akceptace konkrétní Objednávky vystavené 

v souladu s čl. 3. této Smlouvy. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení klientovi, 

popř. ode dne doručení poskytovatelem opravené (doplněné) faktury. Pokud nebude 

dohodnuto jinak, garantuje LMC pro Služby definované v článku 3.1 VOP započetí s plněním 

Služby do tří (3) pracovních dnů ode dne následujícího po dni řádného obdržení všech 

podkladů. Pro případ prodlení Klienta s dodáním podkladů ve stanovené formě se o počet 

dnů prodlužuje termín, ve kterém je LMC povinna zahájit poskytování Služby. LMC si 

vyhrazuje právo změny termínu zveřejnění v případě dodání podkladů v nestandardních 

formátech nebo jinak v rozporu se Smlouvou.     

5.3. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění a musí obsahovat tyto údaje: 

5.3.1. údaje poskytovatele, tj. obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, zápis 

v obchodním rejstříku (spisová značka); 

5.3.2. číslo Objednávky; 

5.3.3.  název Služby a informace o množství; 

5.3.4. označení faktury, včetně čísla faktury; 

5.3.5. fakturovanou částku včetně DPH; 

5.3.6. datum uskutečnění zdanitelného plnění; 

5.3.7. razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující formální a věcnou správnost faktury; 

5.4. Fakturu, která nebude mít náležitosti daňového dokladu, je klient oprávněn neprodleně 

vrátit k opravě a poskytovatel je povinen vystavit fakturu novou. Lhůta splatnosti začne 

běžet znovu od doručení opravené (nové) faktury klientovi. 

5.5. Smluvní strany se dohodly, že za poskytnuté služby uhradí klient poskytovateli maximální 

celkovou cenu ve výši 400.000 ,- Kč (slovy: čtyřistatisíckorunčeských) za období, na které je 

tato smlouva sjednána.  

5.6. Platba je považována za uhrazenou připsáním na účet poskytovatele. 

5.7. Klient se zavazuje v případě prodlení s úhradou ceny zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % 

denně z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení. 

5.8. Klient nemá nárok na vrácení ceny či její části v případě nevyužívání Služeb ani v případě 

nevyčerpání Služeb ve sjednaném rozsahu, pokud dále není uvedeno jinak.  

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1. Zpracování osobních údajů se řídí Podmínkami zpracování osobních údajů poskytovatele 

uvedenými na https://www.lmc.eu/cs/obchodni-podminky/vseobecne-obchodni-

podminky/podminky-zpracovani-osobnich-udaju/. 

6.2. Osobami oprávněnými uzavírat Objednávky jsou ze strany: 

6.2.1. Klienta: XXX. 

https://www.lmc.eu/cs/obchodni-podminky/vseobecne-obchodni-podminky/podminky-zpracovani-osobnich-udaju/
https://www.lmc.eu/cs/obchodni-podminky/vseobecne-obchodni-podminky/podminky-zpracovani-osobnich-udaju/


 

6.2.2. Poskytovatele: XXX. 

Strany jsou oprávněny kdykoli oprávněné osoby změnit, a to doručením písemného 

oznámení (i prostřednictvím elektronické pošty) druhé smluvní straně.  

6.3. Smluvní strany sjednávají, že jejich právní vztah se řídí právem České republiky, zejména 

ustanoveními OZ. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými 

vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. 

6.4. Poskytovatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

6.5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí klient. Poskytovatel podpisem této 

smlouvy bere na vědomí, že tato smlouva spadá do působnosti zákona o registru smluv. 

6.6. Smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž 4 stejnopisy obdrží 

klient a 1 vyhotovení obdrží poskytovatel. 

6.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

porozuměly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, že jim nejsou známy žádné 

důvody, pro které by smlouva nemohla být řádně plněna, nebo které by způsobovaly její 

neplatnost a že se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz jejich pravé a 

svobodné vůle připojují smluvní strany vlastnoruční podpisy. 

 

Přílohy:  Příloha č. 1 – Ceník 

 Příloha č. 2 – Všeobecné obchodní podmínky 

 Příloha č. 3 – Vzor Objednávky 

 

V Praze dne: ……………………  V ………… dne:…..………………… 

Za klienta Za poskytovatele 

……………………………………………. ……………………………………… 

Ing. Radovan Kouřil Ing. Milan Jasný 

Generální ředitel OZP jednatel 


