
DOHODA O SPOLUPRÁCI VE VĚCI POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ
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Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to od 1.1.2021 do 31.12.2021. Smlouvaje platná dnem 
jejího uzavření.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Obě smluvní strany berou na vědomí a jsou si vědomy účinnosti nařízení o ochraně FO v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (2016/679/EU) = 
GDPR (dále jen Nařízení). Pro případ, že by tato smlouva či její plnění nějakým způsobem 
souvisela s Nařízením, obě smluvní strany prohlašují, že přijaly veškerá nezbytná bezpečnostní 
opatření k ochraně osobních údajů FO, a Nařízení dodržují a budou dodržovat a poskytnou si 
vzájemně potřebnou součinnost k dodržení Nařízení. Současně zhotovitel prohlašuje, že souhlasí 
se zveřejněním a zpracováním údajů, k jejichž zveřejnění je objednatel povinen dle právních 
předpisů či dle pokynů jeho zřizovatele.

Odběratel si u dodavatele rezervuje odběry v rámci náhradního plnění dle zákonné úpravy o 
objemu minimálně 2 500 000,- Kč bez DPH pro dodávky za celý rok 2021.

Dodavatel se podpisem této dohody zavazuje poskytnout odběrateli objem obchodní spolupráce pro 
účely náhradního plnění ve výše uvedené výši.

Na tuto dohodu budou navazovat jednotlivé dílčí objednávky odběratele, jimiž odběratel bude 
naplňovat smluvený objem.

Dodavatel prohlašuje, že má podle příslušných ustanovení zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů, dostatečné množství zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním 
pro účely výpočtu možnosti poskytování náhradního plnění. Společnost je vedena v registru 
zaměstnavatelů působících na chráněném trhu práce (dříve jako chráněná dílna) při MPSV a je 
oprávněna poskytovat třetím osobám náhradní plnění v souladu s platnou legislativou. Firma je 
úřadem práce uznána za Zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

PERFECT pure service, o.p.s.
Budovatelská 872/51
696 01 Rohatec
IČO: 02119463, DIČ: CZ02119463
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl O, vložka 6377 
Zastoupená: Jaroslavem Loveckým, ředitelem

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace
Zahradníkova 494/2
602 00 Brno
IČO: 00344648, DIČ: CZ00344648
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 8 
Zastoupená: Ing. Danem Zemanem, ředitelem

uzavírají následující dohodu o spolupráci ve věci poskytování náhradního plnění podle ust. §81 odst.2 
písm.b) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákonná 
úprava“):
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V Brně dne 23. 2. 2021
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odběratel
osoba oprávněná k podpisu dohody

Tuto dohodu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou formou; to platí i pro vzdání se 
požadavku písemné formy.

Tato dohoda, jakož i právní vztahy vzniklé porušením této dohody, se řídí právním řádem České 
republiky, a to zejména obchodním zákoníkem.

V případě, že některé ustanovení této dohody je nebo se stane neplatné, zůstávají ostatní 
ustanovení této dohody platná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení dohody 
ustanovením jiným, platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe původně 
zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného.

Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena po vzájemném projednání, že si je před 
jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem plně souhlasí.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí této smlouvy. Smluvní strany berou na 
vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění odběratel.

Dodavatel se zavazuje, že informace, které získá při plněních dle této dohody, neposkytne třetím 
osobám a bude chápat tyto informace jako obchodní tajemství.

dodavatel
osoba oprávněná k podpisu dohody

10) Tato dohoda se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Každá strana obdrží jeden stejnopis.




