
Dílčí  smi. č. 4/21, Interní číslo objednávky VZP č. 460002276, číslo ek. zakázky 82000910

Dílčí smlouva č. 4/ 21 
na zprostředkov ání Kandidáta č. 1 až č.3

(dále jen objednávka}

uzavřená na základě Rámcové smlouvy o poskytování služeb č. 1900556/ÚP ze dne 3.12.2020

Poskytovatel:
Moore Czech Republic s. r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
datová schránka:

Karolinská 661/4 ,186 00 Praha 8 Karlín 
27244784 
CZ27244784

.
 

uriusvn
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107235
kterou zastupuje: Ing. Radovan Hauk, jednatel
k podpisu této objednávky je na základě Rámcové smlouvy o poskytování služeb č. 1900556/ÚP pověřena 

 
(dále jen "Agentura")

Objednatel:
VŠEOBECNÁ ZDRAVO TNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIK Y
se sídlem: Orlická 4/2020,130  00 Praha 3
IČO: 41197518
DIČ: CZ41197518
zřízena zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů

 
 

i48ae3q
Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel

k podpisu této objednávky je na základě Rámcové smlouvy o poskytování služeb č. 1900556/ÚP pověřena:
 ředitelka Odboru pracovněprávní a personální agendy 

(dále jen „Klient")

Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
datová schránka: 
kterou zastupuje:

Agentura a Klient se dohodli na tomto zněn í Objednávky:

1. Zprostředkování kandidáta pro Klienta na pozici:
1.1. Senior Java BACKEND DEVELOPER,
1.2. .NET VÝVOJÁŘ WEBOVÝCH APLIKACÍ,
1.3. IT APLIKAČNÍ ADMINISTRÁTOR,
popř. obdobnou pozici na základě dohody mezi Agenturou a Klientem, a to nejpozději do 80 kalendářních 
dní ode dne nabytí účinnosti této objednávky. Za tímto účelem je Agentura zejména povinna poskytovat 
Klientovi prezentaci profilu kandid átů, kteří  nejlépe vyhovují jeho požadav kům. V případě zájmu jsou 
získány reference. Při vlastním  pohovoru s kandidáty v sídle VZP ČR posou dí Klient relevanci 
doporučených kandidátů a rozhodne se, který kandidát dostane pracovní nabídku a návrh výše mzdy.

2. Agentuře náleží odměna dle článku lil. odst. 3 výše uvedené Rámcové smlouvy o poskytování služeb.
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3. Specifikace pozice:

1.1. Kandidát  na pozici 1.1. Senior Java BACKEND DEVELOPER, splňuje následující tři klíčová kritéria :

a) výbornou znalost problematiky vývoje w ebových aplikac í na platformě Java
b) zkušenosti s návrhem a vývojem REST Api rozhran í pro webové aplikace
c) znalost návrhových vzorů, OOP a moderního vývoje SW

1.2. Kandidát na pozici 1.2. .NET VÝVOJÁŘ WEBOVÝCH APLIKAC Í splňuje následující  tři klíčová kri téria:

a} komunikační schopnosti a týmová spolupráce 
b) velmi dobrá znalost vývoje webových a plikac í v .NET 
cj ochota učit se nové věci

1.3. Kandidát na pozici 1.3. IT APLIKAČNÍ ADMIN ISTRÁTOR splňuje  následující tři klíčová kritéria:

a) aplikační administrace business aplikací v Informačním systému VZP  ČR
b) zkušenosti s produkty IBM WebSphere 9, FileNet 5, Tomcat 9, JBoss 7, Oracle Weblogic, Databáze 

Oracle, dusterový m řešením, operačními  systémy LINUX/WINDOWS
c) komunikační schopnosti a týmová spolupráce

4. Nedílnou součástí této objednávky je příloha č. 1 této objednávky-Specifikace požadavků na výše uvedené 
pracovní pozice, ve které jsou uvedena další kritéria požadovaná po kandidátovi na poptávanou pozici.

5. Agentura  je povinna uvádět číslo této obje dnávky  4/21, interní číslo objed návky  VZP č. 460002276 a číslo 
ek. zakázky 82000910 a číslo obsazované pracovní pozice (1.1. až 1.3.) na všech fakturách, dokumentaci  i 
v dalších písemnostech a v korespondenc i, vztahujících se k plnění závazků dle této objednávky.

6. Agentura i klient jsou si vědomi závazků sjednaných v uzavřené rámcové smlouvě a dalších povinností 
souvisejících s uveřejněním objednávky dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a to včetně 
skutečnosti, že tato objednávka nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
tato objednávka nabývá dnem následujícím po dni, ve kterém byla uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv.

V Praze dne x #  Z?#./-/ V Praze dne 4  Z /

Moore Czech Republic s.r.o, 
 

Za Agenturu

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTN Í POJIŠŤOVNA ČR

Za Klienta
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Příloha Č I:  SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA PRACOVNÍ POZICI

Specifikace požadavků na pracovní pozici
(název pracovního místa, pro které je  kandidát vyhledáván, případně i minimální počet kandidátů 
požadovaný klientem k vyhledání na obsazení příslušného pracovního místa, náplň práce 
vyhledávaného kandidáta, podřízenost pracovního místa, důvod vyhledávání kandidáta, klíčové 
požadavky na kandidáta, nabízené mzdové rozpět í nebo předpokládaná výše hrubé nástup ní mzd 
kandidáta, další mzdové složky a benefity, zvláštn í požadav ky na vyhledávaného kandidáta v souvis losti 
s jeho pracovním zařazením u klienta a další požadavky na výběr vyhledávaného kandidáta dle 
Agenturou nabízených Služeb)

Příloha č .l:

Požadavek na zprost ředko vání Kandidáta č. 1

1.1. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA PRACOVNÍ POZICI Senior Java BACKEND DEVELOPER (sjed nan ý dru h 
práce v pracovní smlouvě Vývojář aplikací, programátor, ICT)

Náplň práce:

• interní rozvoj open-source platformy Alfresco (Java, Spring  framework)
• vývoj nového backendu a API pro webové aplikace v Java
• účast na návrhu nových aplikací, tvorba programátorské dokumentace

Podřízenost pracovn ího místa:
Team leadrovi/vývojáři a dále pak řediteli Odboru architektury, vývoje aplikací a řízení projektů

Důvod vyhle dávání kand idáta:
Hledáme klíčovou osobou pro backend, který se bude podílet i na návrhu zcela nových aplikací.

Požadujeme (k líčové požadavky na kandidáta):

• VŠ/SŠ vzdělán í nejlépe technického směru
• výbornou zna lost problematiky vývoje webových aplikací na platformě Java
• výbornou zna lost návrhových vzorů, OOP a moderního vývoje SW
• výhodou je znalost frameworku Spring
• velkou výhodou je znalost platformy Alfresco, nebo alespoň ECM systémů obecně
• výhodou jsou zkušenosti s návrhem a vývojem REST Api rozhraní pro webové aplikace
• znalost anglického jazyka na úrovni čtení technické dokumentace a specifikace
• zájem o další profesní rozvoj, ochota učit se nové technolog ie a postupy
• schopnost práce v týmu

Pracoviště: Praha

Nabízené mzdové rozpě tí (předpokládaná výše hrubé n ástup ní mzdy kandidáta): 
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Pracoviště:  Praha

Nabízené mzdové rozpětí (předpokládaná výše hrubé nástupní mzdy kandidáta}: 

Další m zdové složky a benefity:
• Mzda garantovaná 12,5 x ročně
• Po zkušební době stanovená KPIs - při jejich splnění garantovaná odměna ve výši jedné mzdy 

nebo úměrně percentuelně tak, na kolik jsou úkoly splněny
• Stravenky  v hodnotě 100 Kč za každou odpracovanou směnu (min.5hodin), zaměstnanec 

doplácí 20 Kč
• 10 000 Kč ročně na penzijní nebo životní pojištění
• 5 týdnů dovolené ročně
• 5 dní zdravotního volna ročně (hrazeno 70 % průměrné mzdy)
• 4 dny sociálního volna ročně (hrazeno 100 % průměrné mzdy)

Předpokládaný termín nástupu: v roce 2021

Požadavek na zprostředkován? Kandidáta č. 3

1.3. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA PRACOVNÍ POZICI IT  APLIKAČNÍ ADMINISTRÁTOR (sjednaný druh práce v 
pracovní smlouvě Administrátor ICT)

Náplň práce:

• aplikačn í administrace business aplikací v Informačním systému VZP ČR
• aplikace, se kterými přijdete nejčastěji do styku, se provozují na produktech IBM WebSphere 

9, FileNet 5, Tomcat 9, JBoss 7, Oracle Weblogic, Databáze Oracle, clusterové řešení, 
operační systémy LINUX/WINDOWS

• údržba aplikačních systémů
• kontrola aplikačních logů
• kontrola zálohovaných dat
• nastavení monitorovacích sond
• aktualizace administrátorských příruček
• pravidelná komunikace s našimi externími dodavateli
• lx  až 3x v měsíci držení pohotovostní služby 06:00 -  22:00 hod, občas přesčas i v rámci 

víkendů

Podřízenost pracovního místa:
Vedoucímu oddělení správy aplikací.

Důvod vyhledáván í kandidáta:
Hledáme klíčovou osobou pro administraci business aplikací v Informačním systému VZP ČR.
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Požadujeme (klíčové požadavky na kandidáta):

• SŠ/VŠ vzdělání (obor IT výhodou)
• praxe ideálně 3 roky v obdobné pozici pro SŠ
• základní znalost IBM produktů, OS LINUX, Oracle LINUX, WINDOWS
• výhodou je, pokud znáte virtualizaci Oracle - „OracleLinuxVirtualMachine"
• samostatnost, odpovědnost, chuť poprat se s výzvami a časovou flexibilitu
• komunikativnost

Pracoviště: Jihočeský kraj (nejlépe Tábor, České Budějovice)

Nabízené mzdové rozpět í (předpokládaná výše hrubé nástupní m zdy kandidáta): 

Další mzdové složky a benefity:
• Mzda garantovaná 12,5 x ročně
• Po zkušební době stanovená KPIs - při jejich splnění garantovaná odměna ve výši jedné mzdy 

nebo úměrně percentuelně tak, na kolik jsou úkoly splněny
• Stravenky v hodnotě 100 Kč za každou odpracovanou směnu (min.5hodin), zaměstnanec 

doplácí 20 Kč
• 10 000 Kč ročně na penzijní nebo životní pojištění
• 5 týdnů dovolené ročně
• 5 dní zdravotního volna ročně (hrazeno 70 % průměrné mzdy)
• 4 dny sociálního volna ročně (hrazeno 100 % průměrné mzdy)

Předpokládaný termín nástupu: v roce 2021
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