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Smlouva o spolupráci při zprostředkování zaměstnáni za úhradu
(dále jen jako ,.Smlouva")

Městská nemocnice Čáslav
Sídlo: Jeníkovská 348/17, 286 01 Čáslav
IČ: 00873764
Zastoupená: Mgr. MUDr. Dita Mlynářová, LL.M., ředitelka nemocnice
Společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. Zn. Prl640
(dále jen jako" Objednatel")

a

STARSTAFF Slovakia, s. r. o.
Sídlo: Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
IČ: 47 619 368
DIČ: 2024026169
Zapsaná: v OR OS Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 96262/8
Zastoupená: PaedDr. Ing. Ján Čerevik, PhD., ING-PAED IGIP, EUR ING, DBA, LL.M - CEO
Bankovní spojení:
IBAN:
e-mail:
(dále jen jako ,.Poskytovatel")

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jako "Smluvní strany", anebo samostatně také jako "Smluvní strana")

Preambule

Vzhledem k obojstrannému zájmu Smluvních stran tyto uzavřením Smlouvy projevuji vůli jednak spravovat se
Smlouvou při jejich vzájemné spolupráci, v rámci které bude Poskytovatel dohodnutým způsobem poskytovat
Objednateli vymezené služby a jednak domluvit si podmínky a způsob jejich vzájemné spolupráce v rámci
zaměstnávání cizích státních příslušníku v režimu zaměstnanecké karty - Program Vysoce kvalifikovaný
zaměstnanec - stát Ukraina, Bělorusko, Gruzie, Kazachstan.

Článek I
Předmět smlouvy

l. Na základě vzájemné dohody vyjádřené Smlouvou se Smluvní strany dohodly, že budou spolupracovat a
koordinovat svou činnost tak; aby Objednatel měl možnost uzavřít s Poskytovatelem zprostředkovanými
uchazeči o zaměstnáni u Objednatele (dále jen jako ,.Uchazeči"), kteří jsou státními příslušníky zemí,
které nejsou členským státem Evropské. unie, státem, který je smluvní stranou Dohody o Evropském
hospodářském prostoru a také Švýcarskou konfederaci (dále jen jako ,,Třetí země"), pracovní smlouvu.

2. Objednatel objednává a Poskytovatel se zavazuje poskytovat následující služby dle přílohy č.la to pře-
devším:

Nábor, Nostrifikace, Odborná praxe, Víza, Zaměstnanecká karta
3. Objednatel se zavazuje za služby specifikované ve Smlouvě a poskytnuté mu Poskytovatelem zaplatit

Poskytovateli ve Smlouvě dojednanou odměnu.

Článek II
Práva a povinnosti Smluvních stran

l. Smluvní strany se zavazují poskytovat si potřebnou součinnost k řádnému plnění podmínek domluvených
ve Smlouvě.

2. Objednatel si objednává služby Poskytovatele prostřednictvím závazných písemných objednávek (dále
jen ,,Objednávka"), v doručených na adresu sídla Poskytovatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy, ve
kterých mimo jme přesně specifikuje kritéria a požadavky Objednatele na Uchazeče a na podmínky jejich
zaměstnáni v režimu zaměstnanecké karty.

3. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel nejpozději do 21 dnů po doručeni Objednávky Objednatele
dle předchozího odstavce poskytne Objednateli jmenný seznam Uchazečů (dále len ,,Seznam")
splňujících kritéria specifikována v objednávce Objednatele, ze kterých si Objednatel vybere potřebný
počet Uchazečů dle Objednávky. Seznam bude obsahovat všechny potřebné osobní údaje Uchazečů, a to
v rozsahu nutném pro úkony směrující k povolení k zaměstnáni a také k legalizaci jejich pobytu na území
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České republiky za účelem zaměstnání v režimu zaměstnanecké karty. Objednatel je povinen úplnost
a relevanci údajů obsažených v Seznamu překontrolovat a v případě, že Seznam nebude obsahovat
všechny náležitosti, vrátí ho Poskytovateli k doplnění.

4. V případě, jestliže Objednatel zruší Objednávku jako celek anebo některou její část v době po její
akceptaci Poskytovatelem, přičemž zrušeni Objednávky vždy musí být písemné a řádně doručené na

l adresu Poskytovatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy, anebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu Poskytovatele: mmarhold@swstaff.sk, hc@starstaff.sk jinak se na nej nepřihlíží, je
Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu, a to v následovné výši:

· při zrušení Objednávky nebo její části do 21 dní ode dne její vystavení - 20 % z celkové výši
provize dle Objednávky bez DPH,

· při zrušení Objednávky nebo její části po představení kandidátů zájemci - 50 % z celkové výši
provize dle Objednávky bez DPH,

· při zrušení Objednávky nebo její části po finálním výběru kandidátů - 70 % z celkové výši pro-
vize dle Objednávky bez DPH.

Nárok na smluvní pokutu vzniká Poskytovateli okamžikem řádného doručení oznámení o zrušení objed-
návky nebo její části Objednatelem. Objednatel je povinen ve lhůtě 15 dnů ode dne řádného doručení
faktury Poskytovatele uhradit Poskytovateli smluvní pokutu v plné výši.

5. Za poskytnutí, zpracovaní a bezpečnost osobních údajů Uchazečů odpovídají Smluvní strany v plné míře
ve smyslu platných právních předpisů České republiky a EU. Za správnost a úplnost údajů v Seznamu
odpovídá v plném rozsahu Poskytovatel.

6. Poskytovatel má právo při plnění této Smlouvy využít v případě potřeby externího subdodavatele
s povolením na zprostředkováni zaměstnání za úhradu dle platné legislativy relevantní Třetí země.
Jestliže bude dle legislativy Třetí země potřeba uzavřít smlouvu o spolupráci mezi externím
subdodavatelem a Objednavatelem, tak se Objednavatel zavazuje takovou smlouvu neprodleně uzavřít.
Objednatel se zavazuje, že v oblasti zajištění služeb specifikovaných v odst. 2. Článku I Smlouvy pro
svoje interní potřeby, bude spolupracovat výhradně s Poskytovatelem, nikoliv s externím subdodavatelem
Poskytovatele, přičemž v případě porušení tohoto závazku vůči Poskytovateli je Objednatel povinen
nahradit Poskytovateli veškerý ušlý zisk a všechnu případnou škodu vzniklou v důsledku porušení této
povinnosti Objednatele.

7. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. l.

Článek III
Odměna a platební podmínky

l. Objednatel se zavazuje, že zaplatí Poskytovateli dohodnutou odměnu za každého jím zprostředkovaného
Uchazeče dle této Smlouvy, a to způsobem podle Přílohy č. l.

2. V dohodnuté odměně Poskytovatele jsou zahrnuty všechny náklady Poskytovatele nutné k poskytování
služeb dle ustanovení Smlouvy - rozpis předpokládaných nákladů Poskytovatele tvoří Přílohu č. l této
Smlouvy a Poskytovatel prohlašuje, že do budúcnosti si nebude vůči Objednávateli nárokovat refůndaci
jakýchkoliv dalších nákladů s výjimkou případů, když dojde ke změně výše správních poplatků spojených
s povolením k zaměstnáni a také k legalizaci pobytu Uchazečů na území České republiky za účelem
zaměstnání v režimu zaměstnanecké karty.
Dodavatel je povinen dodáním služby vystavit Objednavateli fakturu, která je splatná patnáctý den ode
dne vzniku nároku Poskytovatele na odměnu. V rámci fakturace čáyek odměny dle této smlouvy bude
Poskytovatel připočítávat výši DPH v souladu s platnými právňími předpisy. Daňové doklady budou
zasílány na následující emailovou adresu: accounting@starstaff.sk. V případě elektronického odeslání
faktur se za den doručení považuje den jejich doručení na příslušnou emailovou adresu. Za den úhrady se
považuje den odepsání částky z účtu Objednatele.

3. Nárok na odměnu vznikne Poskytovateli i v případě, když Objednatel uzavře pracovni smlouvu
s představeným Uchazečem vedeným v Seznamu Poskytovatele v období dvanácti měsíců ode dne, ve
kterém mu Poskytovatel poskytl Seznam, který obsahoval osobní údaje tohoto Uchazeče, a to dnem
uzavření pracovni smlouvy mezi Objednatelem a Uchazečem.

4. Poskytovatel odpovídá Objednávateli za to, že jím odporučený Uchazeč, se kterým Objednatel uzavřel
pracovní smlouvu, splňuje podmínky výkonu zaměstnání, které Objednatel Poskytovateli ve své objed-
návce specifikoval. Bez ohledu k této skutečnosti v případě, že se po uzavření pracovní smlouvy mezi
Uchazečem a Objednatelem prokáže, že tento Uchazeč nesplňuje v objednávce Objednavatele předem
specifikované podmínky a požadavky určené Objednatelem a Objednatel z tohoto důvodu s Poskytova-
telem doporučeným Uchazečem předčasně skončí pracovní poměr, zavazuje se Poskytovatel vrátit Ob-
jednateli část už Objednatelem zaplacené odměny. Jestliže Objednatel požádá o vrácení části odměny,
vrátí Poskytovatel Objednateli část odměny podle Přílohy č. 2.

5. Objednatel zaplatí Poskytovateli odměnu specifikovanou v tomto článku, a to bezhotovostním převodem

na účet Poskytovatele uvedený v záhlaví Smlouvy ve výšce a ve lhůtách specifikovaných v tomto článku
Smlouvy.



Článek IV.
Důvěrnost, mlčenlivost, ochrana osobních údajů

l. Smluvní strany budou mít při plnění Smlouvy přístup k informacím týkajícím se druhé Smluvní strany (dále
jen "dotčená Smluvní strana") a její podnikání, zejména k jakýmkoli informacím obchodní, výrobní, pro-
vozní, :arketingové, finanční, majetkové, organizační, personálni, hospodářské a/anebo technické povahy.
Tyto in,ormace nebo jakékoliv jiné informace veřejně nepřístupné a související s činností dotčené Smluvní
strany, které druhá Smluvní strana získá ústně, písemně nebo v jakékoliv jiné formě při plnění Smlouvy
nebo v její souvislosti, jsou předmětem obchodního tajemství dotčené Smluvní strany, nebo je dotčená
Smluvní strana tímto označuje jako důvěrné (dále jen "důvěrné informace").

2. Smluvní strany se zavazují, že během trvání Smlouvy, jakož i 24 měsíců po jejím skončení:
a) budou zachovávat Mčenlivost o důvěrných informacích, zejména se zavazují s důvěrnými informa-

cemi zacházet jako s přísně tajnými, tyto důvěrné informace bez výslovného předchozího písemného
souhlasu dotčené Smluvní strany přímo nebo nepřímo třetí osobě neoznámit, nezpřístupnit, nezve-
řejnit nebo pro sebe nebo jiného nevyužít,

b) písemně oznámí dotčené Smluvní straně jakékoliv okolnosti, které by mohly vést ke vzniku střetu
zájmů s dotčenou Smluvní stranou,

c) použijí důvěrné informace pouze v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy a na dosažení účelu
podle Smlouvy,

d) omezí svěření důvěrných informací pouze tím svým zaměstnancům, kteří jsou určeni k plnění před-
mětu Smlouvy a u kterých zajišťují dodržování důvěrnosti těchto informací a povinností s tím sou-
visejících,

e) o každém zpřístupněni důvěrných informací třetí straně v případech stanovených obecně závaznými
právními předpisy informují dotčenou Smluvní stranu,

přičemž se uvedené povinnosti zavazuji provádět s veškerou potřebnou odbornou péčí.
3. Smluvní strany zavazuji k zabezpečeni ochrany při zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnáni

pIně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fýzických osob při
zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů.

Článek V.
Trvání a ukončení Smlouvy

l. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, počínajíc dnem její podepsaní oprávněnými zástupci obou
Smluvních stran.

2. Smluvní strany se domluvily, že Smlouva skončí:
a) písemnou dohodou Smluvních stran,
b) písemnou výpovědí jedné ze Smluvních stran, přičemž výpovědní lhůta je měsíční a začíná běžet

prvním dnem měsíce následujícím po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď řádně doručená
druhé Smluvní straně,

c) odstoupením od Smlouvy jednou ze Smluvních stran v případě hrubého porušení povinnosti ze
strany druhé Smluvní strany,

d) jiným způsobem.
3. Smluvní strany se zavazují, že po skončení smluvního vztahu si nejpozději ve lhůtě 30 dni vypořádají

vzájemné závazky a pohledávky. . '

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

l. Smluvní strany se domluvily, že všechny právni vztahy neupravené Smlouvou se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ostatními
relevantními všeobecně závaznými právními předpisy České republiky.

2. Jakékoliv změny anebo doplněni Smlouvy je možné vykonat jen na základě písemných dodatků ke
Smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

3. Smlouva je vyhotovená ve dvou stejnopisech, z kterých každá Smluvní strana dostane po jednom
vyhotovení

4. Smlouva nadobude platnost a účinnost dnem její podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
5. V případě, že některé ustanovení Smlouvy je, anebo se zjakýchkoliv důvodů stane neplatným, neúčinným

anebo nevynutitelným, nemá a ani nebude to mít za následek neplatnost, neúčinnost anebo nevynutitelnost
ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny postupovat v dobré víře, respektujíc zásady
poctivého obchodního styku a dobrých mravů a společně učinit tak, aby bolo neplatné, neúčinné anebo
nevynutitelné ustanoveni písemně nahrazeno jiným ustanovením, kterého věcný obsah bude shodný
anebo co možno nejvíce podobný ustanoveni, které je nahrazované, přičemž účel a smysl Smlouvy musí
zůstat zachovaný. Do doby, dokud taková dohoda nebude uzavřená, stejně v případě, že k ní vůbec
nedojde, použijí se k nahrazeni neplatného, neúčinného anebo nevynutitelného ustanovení jiné ustanovení
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Smlouvy a jestliže takové ustanovení nejsou, pak se použiji ustanovení relevantních právních předpisů a
institutů, které jsou upravený českým právním řádem, přičemž se použijí taková ustanovení, která nejvíce
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odpovídají kritériím předchozí věty.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. l - Rozpis předpokládaných nákladů Poskytovatele dle ČI. Ill.2. a odměna za
zprostředkovaného Uchazeče
Příloha č. 2 - Garance

7. Smluvní strany prohlašuji, že Smlouva je vyjádřením jejich svobodné vůle. že si ji důkladně přečetly a že
ji plně porozuměli a na znak souhlasu ji vlastnoručně podepisují.

za Poskytovatele:
V Bratislave, dne 03.12.20 l

STARSTAFF Slovakia, s. r. o.
PaedDr. Ing. Ján Čerevik, PhD., ING-PAED IGIP,
EUR ING, DBĺL LL.M - CEO

za Objednatele:V ,dne ...á..!Z.. ....e

MUCK Mgr, Dita M|ynáibvá, LLM.

q .



Příloha č. l - Rozpis předpokládaných nákladů Poskytovatele dle ČI. 111.2. a odměna za zprostředkovaného Uchazeče
Kalkulácie ceny NON EU Naboř Chirurg Program VKZ

Krajina : Bielorusko, Ukraina, Gruzínkso, Kazachstan

P.C Aktivita Obsah Cena v € Poznámka
Marketing, Inzercia, pohovory, shortlist, ONLINE pohovor, spracovanie
dokladov od kandidáta, komunikácia s Ojednávatelom , pdkjady pre žiadost do

1 Naboř programu Vysoko kvalifikovaný zamestnanec, podklady pre Nostrifikáciu, 3 ooo,oo C
koordinácia s Obejdnávatelom a kandidátom pre žiadosť na výkon Odbornej
praxe

Proceduralne poplatky " . . . . . .
2 i' · Notarsky poplatok, VISA, vypiš z Registra Trestov, apostlllzac]a 298,OO €kra iné uchadzača

Proceduralne poplatky na NostrifikačnY poplatok, poplatok za žiadosť do programu Vysoko kvalifikovaný
3 území českej republiky zamestnand, prekladate dokumentov do českého jazyka 238,OO €

Bielorusko - letecky 4oo,oo €
Relokácia na územie českej ·

4 . Uknana - autobus 1oo,oo €republiky
Kazachstan -letecky 4oo,oo €
Gruzínsko-letecky 4oo,oo €

. Nahlasenie na pohovor na biometrické otlačky, doprovod na príslušné oddelenie5 , Manažment OAMP MV OAMP MV CZ 1oo,oo €

Cena Bielorusko, Gruzínsko, Kazachstan 3 936,OO €
Cena Ukraina 3 636,OO €

Platobné podmienky
Po vydaní Nostrifikácia a povolení odbornej praxe
Po udelení prechodného pobytu
Po úspešnom absolvovaní písomnej časti skúšky -testu
Po úspešnom absolvovaní praktickej skúšky- rykon Odbornej praxe
Po vydaní Rozhodnutia o uznaní spôsobilosti k výko otníckeho povolania

3o%
3o%
io%
io%
2O%



Příloha č.2 - Garance:

Pracovní poměr se zprostředkovaným zaměstnancem ukončený do: Sleva — vrácená částka ze zaplacené odměny:

V prípade nenastupenia na výkon Odbornej praxe go% z vyplatenej odmeny
V prípade nezloženia písomného testu 8o% z vyplatenej odmeny
V prípade neúpešnosti Odbornej praxe 7o% z vyplatenej odmeny
V prípade nevydania rozhodnutia o uznaní odbornej spôsobilosti 5o% z nevyplatenej odmeny

F
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