
Dohoda o poskytování náhradního plnění v roce 2021 

Číslo dohody: AP/2021/2 

Jsme společnost, která zaměstnává více jak 50 % osob se zdravotním znevýhodněním. Většinu naších 
pracovních pozic vykonávají lidé, kteří mají nějakou aktuální zdravotní komplikaci nebo snášejí 

následky dlouhodobých vážnějších zdravotních problémů. Díky tomuto můžete spoluprací snámi 
vyřešit svůj problém s náhradním plněním a ušetřit na odvodech státu. 

Účelem tohoto dokumentu je dohodnout se na spolupráci v roce 2021 formou závazné rezervace 

objemu náhradního plnění. Součástí této dohody je i oficiální oznámení e-mailové adresy pro účely 
elektronické evidence náhradního plnění pro rok 2021. 

Dodavatel SMERO, spol. s r.o. 

Zastoupená: Tomášem Balogem, na základě plné moci 

Se sídlem: Odbojářů 695, 664 61 Rajhrad 

IČ: 25527886 

DIČ: C225527886 

Vedena u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 30553 

Odběratel Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4, příspěvková organizace 

Zastoupená: Radkem Pudelkou, ředitelem 

Se sídlem: Křížkovského 4, 690 02 Břeclav 

uč: 70436304 

DIČ: 

Vedena u Krajského soudu v , oddíl , vložka 

1. Dohoda o spolupráci 

Dodavatel a odběratel se společně dohodli na spolupráci v roce 2021. Obchodní a jiné podmínky této 

spolupráce se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami uveřejněnými na  nebo jsou 
sjednány v samostatné rámcové smlouvě. 

Odběratel tímto výslovně potvrzuje, že se před podpisem této dohody řádně seznámil se Zásadami 
ochrany osobních údajů společnosti SMERO, spol. s.r.o., které jsou uveřejněny na stránkách 

z a  Poskytnutí osobních údajů odběratele je požadováno 
z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků společnosti SMERO, spol. s.r.o. ztéto dohody, 
případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. 



7. Garance poskytnutí náhradního plnění ze strany dodavatele 

Tím, že náhradní plnění je od roku 2017 řešeno pomocí centrální evidence, ve které jsou zveřejnění 
pouze ti dodavatelé, kteří splňují podmínky zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním 
(chráněná pracovní místa apod.) a kteroužto skutečnost zkontroloval a schválil úřad práce, má 

odběratel jistotu, že náhradní plnění skutečně dostane. 

Pro případ, že by odběratel i přes dlouhodobou spolupráci, zarezervování objemu náhradního plnění, 

poskytnutí správného e-mailu do registru a splnění ostatních podmínek neobdržel od dodavatele 
náhradní plnění ve stanoveném objemu, zavazuje se dodavatel odběrateli uhradit částku ve výši 35,7 % 

z objemu neposkytnutého náhradního plnění. Tato garance neplatí nebo se omezí, pokud dodavatel 

oznámí odběrateli snížení nebo zrušení rezervace náhradního plnění do 31.8.2021, viz. bod 4 této 

dohody. 

V Rajhradě dne 4.1.2021 V Břeclavi dne 4.1.2021 


