
Rezervační garanční smlouva na dodávku náhradního plněni, dle novely
zákona Č.435/2004 Sb. na rok 2020

MLJA MH s.r.o.
se sídlem v Mnichově Hradišti, Kapliřova 606, PSČ 295 01
IČO: 26436892. Dič: CZ26436892
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,
Oddfl C, vložka 82110
Bankovní spojení:
teL/fax: 3
mobil: 6
e-mail:

zastoupená Jaroslavem Mizerou - jednatel
(DODAVATEL)

Zaměstnanecká pojišťQvn2 Škoda
se sídlem v Mladé Boleslavi, Husova 302, PSČ 293 01
IČO: 46354182 DIČ: CZ46354182
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
Oddíl A, vložka 7541
Bankovní spojeni:
tel.:

g-e·ma

zastoupená Ing. Darinou Ulmanovou, MBA - ředitelka
(ODBĚRATEL)

uzavírají následujlci dohodu o spolupráci ve věci poskytováni náhradního plněni podle novely Š 81
zákon3 č. 435/2004 Sb. 3 nrvely zák9r!2 Č. 206/2017 Sb., o z?měsmanos!j.

l) Dodavatel prohlašuje, že má podle aktuálně platné novely zákona č. 435/200'4 Sb. dostatečné
množství zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním pro účely výpočtu možnosti poskytování
náhradního plněni. Společnost je vedena v registru chráněných dílen MPSV a je oprávněna
poskytovat třetím osobám náhradní plnění v souladu s platnou kgis)ativou. Podle § 75 odst. 1 a 13
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějškh předpisů a podle G 6 vyhlášky
č. 518/2004 Sb., kterou se provádi zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, má ÉŠODAVATEL
uzavřenou s Úřadem práce české rcpubliky dohodu o vymezení chráněného pracovního místa.

2) Odběratel si u dodavatele re2erv|jje odběry v rámci ,náhradního plnění " v objemu 220 000 Kč bez
DPH pro dodávky na celý rok 2020.

3) Dodavatel se podpisem dohody zavazuje poskytnout objem obchodní spolupíáce pro účely
náhradního plněni až do výše 220 (JOO KČ bez DPH, v roce 2020 na základě závazných
objednávek odběratele.

4) Odběratel se zavazuje vyčerpat celý rezervovaný objem za kalendářhi rok 2020. pokud se nebude
Qdběrateli daňt naplnit smluvní objem, tak nejpozdě]1 do 30. 11. 2020 bude korigovat závazně
daný objem s dodavatelem. V případě mvyčerpáni nasmlouvané částky bude částka na přišli rok
ponížena. Odebrané zboží nad rámec pDtvrzené smlouvy může být v neomezeném množství.

5) Dodavatel se zavazuje, že informace, které získá při obchodním plnění pro zákazníky, neposkytne
třetím osobám a bude chápat tyto informace jako obchodní tajemství. V případě porušeni
takového závazku souhlasí s možností okamžitého ukončenI této dohody a k vymáháni
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prokazatelné škody vzniklé tímto konáním,

6) V souvislosti se zavedením evidence náhradního plnění dochází k odstraněnl povinnosti
odběratele uvádět údaje o náhradním plněni v ohlášeni o plněni povinného podäu, Odběratelé
tedy, tak jako doposud, budou ohlašovat Úřadu práce ČR do 15. 2.na předepsaném formuláři, zda
splnili či nesplnili povinný podíl včetně zpusobu jeho plněni. Nebudau však již uvádět konkrétni
informace o jednotlivých dodávkách, jelikož potřebné informace budou obsaženy v elektranické
evidenci.

7) Od 1.10,2017 nabývá úČmnosti nověla zákona Č.206/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti. ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje, že poskytovatel náhradního
plněni, nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaphceni faktury, vloží údaje do elektronické
evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí. Důležité je zadat e-mail, na který budou
chodit informace o zaevidováni dokladu do evidence. Odběratel obdrží na daný e-mail automaticky
generovanou zprávu z MPSV s odkazem na potvrzeni dodávky. Do náhradního plněni lze
započítat pouze dodávky, které odběratel potvrdí. Do náhradního dnění nebudou zadány
FAKTURY zaplacené po sp|atno$ti.

8) Tato smlouva se uzavírá ria dobu určitou a to do 31.12.2020.

26 -05- 2020 V Mnichově H'a%i dne 1 ,S, Z'^zn
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