
Nemocnice Písek, a.s.

Karla Čapka 589,39701 Písek

26095190, DIČ: CZ26095 I 90, DIČ pro účely DPH CZ699005400

MUDr. Jiřím Holanem, MBA, předsedou představenstva Ing. Danou Čagánkovou,

členem představenstva

kontaktní osoba ve věci plnění smlouvy

Společnost:

se sídlem

IČ:

zastoupená

dále jen .. odběratel"

Společnost:
se sídlem
IČ:
zastoupená

dále jen .. dodavatel"

Rezervační smlouva
na poskytnutí náhradního plnění v roce 2021

I. Smluvní strany

a

OLMAN SERVICE s.r.o,
Jakuba Obrovského 1389/lb, Brno 635 00
26293 102
Mgr. Miroslavem Olejárem, jednatelem společnosti

II. Předmět smlouvy

Odběratel si touto smlouvou rezervuje u dodavatele poskytnutí náhradního plnění pro rok 2021 v souladu
s§ 81 odst. 2, písmo b) Zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále jen Zákon) ve výši

5 000 000,- Kč
při splnění zákonných a níže uvedených podmínek.

III. Práva a povinnosti dodavatele

1. Dodavatel má v souladu s § 78 Zákona s Úřadem práce uzavřenou "Dohodu o uznání zaměstnavatele
na chráněném trhu práce " a může podle § 81 odst. 2, písmo b) Zákona poskytovat v kalendářním roce
2021 své výrobky nebo služby pro účely náhradního plnění.

2. Celkový limit dodavatele podle § 81 odst. 3 Zákona a průběžný stav jeho plnění je veřejně přístupný na
portálu MPSV.

3. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout odběrateli objem obchodní spolupráce v roce 2021
pro účely náhradního plnění ve výší uvedené v čI. II. této smlouvy za podmínky, že odběratel toto
množství služeb/výrobků ve sjednaném sortimentu řádně objedná, odebere a bude plnit další povinnosti
vyplývající pro něho z této rezervační smlouvy, zejména bude řádně a včas platit sjednanou cenu.

4. Dodavatel se zavazuje vést průběžnou elektronickou evidenci plnění povinného podílu v souladu s §
84 odst. 2 Zákona.

5. Dodavatel vystaví a nejpozději do konce ledna 2022 odešle na kontaktní adresu odběratele "Potvrzení
o poskytnutí náhradního plnění za rok 2021".

6. Dodavatel má právo na odměnu za vedení agendy a administraci související s elektronickou evidenci
plnění povinného podílu ve výší 9,60 % ročně z poskytnutého náhradního plnění. Odměnu navýšenou
o DPH v zákonné výši vyfakturuje dodavatel objednateli čtvrtletně vždy do 25. dne prvního měsíce
následujícího kalendářního čtvrtletí.

7. Kontaktní a odpovědnou osobou dodavatele pro vedení agendy dle této smlouvy je:
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IV. Práva a povinnosti odběratele

1. Odběratel má zákonnou povinnost sdělit odpovědné osobě dodavatele uvedené v čI. III. odst. 7 této
smlouvy kontaktní emailovou adresu. Na tuto adresu mu bude po vložení údajů o odebraném zboží!
službě automaticky generovaný potvrzovací e-mail, na kterém potvrdí dodavatelem evidované údaje
nebo je vrátí dodavateli k opravě. Do náhradního plnění lze započítat pouze dodávky, které odběratel
takto potvrdí.

2. Odběratel nemá právo na poskytnutí náhradního plnění ve větším objemu, než byl stanoven touto
smlouvou.

3. Odběratel odpovídá za to, že odběr výrobků/služeb bude realizován v souladu s podmínkami, které pro
to Zákon o zaměstnanosti stanoví.

V. Všeobecná ustanovení

1. Tato smlouvaje uzavírána na dobu určitou, a to pro období od 1. 1.2021 do 31. 12. 2021.
2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků smlouvy obdrží jeden

stejnopis.
3. Změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma

smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě smluvní strany své podpisy.

V Brně dne: Z. 7-, 1, 2.0 L 1 V Písku dne: 2J. 4. 2 L1 

o

. ® za odběratele:

MUDr. Jiří Holan, MBA Ing. ana Čagánková
předseda představenstva, člen představenstva
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