
Smlouva o zprostředkování 
uzavřena v souladu s ustanovením § 2445 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Smluvní strany: 

 

1.  

Oblastní nemocnice Příbram a.s. 

se sídlem: Gen. R. Tesaříka 80, Příbram I, 261 01 Příbram 

zastoupen: MUDr. Stanislavem Holobradou, ředitelem 

IČ: 27085031zápis v oddílu B 8883 vedená u Městského soudu v Praze 

dále jen „objednatel“ či „ONP“ 

 

a 

 

2. 

P.W.P. spol. s r.o. 

se sídlem: Nad Kolonií 503/1; 147 00 Praha 4 

IČ: 26186721 

DIČ: CZ26186721 

jednající: Ing. Michal Pilin, jednatel. 

dále jen „zprostředkovatel“, 

 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto  

 

Smlouvu o zprostředkování (dále jen „Smlouva“) 

 

 

Článek I. 

 

1.        Smluvní strany se dohodly na níže popsané spolupráci, kdy zprostředkovatel bude 

zajišťovat   výběr uchazečů o pracovní pozice dle odstavce 2 tohoto článku včetně zajištění 

inzerce, pohovorů s uchazeči či nostrifikace dle požadavků stanovených v odstavci 2 tohoto 

článku za účelem následného uzavření pracovního poměru mezi těmito uchazeči a ONP. 

Zprostředkovatel se touto Smlouvou zavazuje vyvíjet činnost směřující k tomu, aby ONP 

měla příležitost uzavřít pracovní smlouvy dle vymezení v odstavci 2 tohoto článku, a ONP se 

zavazuje za zprostředkovatelskou činnost zaplatit Zprostředkovateli za níže uvedených 

podmínek sjednanou provizi. 

 

2.   ONP prohlašuje, že má zájem uzavřít pracovní poměr s konkrétními uchazeči na 

pracovní pozici - dělník ve zdravotnickém zařízení, všeobecná sestra, lékař, či další 

zdravotnické profese, u nichž jsou splněny podmínky legálního pobytu na území ČR, 

zdravotní způsobilosti, bezúhonnosti a kvalifikačních předpokladů k výkonu lékařského nebo 

nelékařského zdravotnického povolání, vyplývající ze zákona č. 95/2004 Sb. a zákona č. 

96/2004 Sb.,  v platném znění.  

 

3.        Zprostředkovatel se na základě této Smlouvy zavazuje zprostředkovat ONP uzavření 

pracovní smlouvy s konkrétními uchazeči. Zprostředkovatel konstatuje, že u vybraných 

uchazečů zajistil pro účel uzavření pracovní smlouvy s ONP doložení výše uvedených 



potřebných dokladů o kvalifikačních předpokladech těchto uchazečů, tzn.: rozhodnutí o 

uznání rovnocennosti nebo platnosti dokladu o zahraničním vzdělání uchazečky (tzv. 

nostrifikaci, vydanou krajským úřadem, Magistrátem hl. města Prahy či Ministerstvem 

zdravotnictví ČR), eventuálně doklad o podání žádosti o vydání rozhodnutí Ministerstva 

zdravotnictví ČR o povolení k výkonu zdravotnického povolání na území ČR na dobu určitou.  

Dodání výše uvedených dokladů o kvalifikačních předpokladech uchazečů, stejně jako 

dokladu o zdravotní způsobilosti (lékařský posudek) a dokladu o bezúhonnosti ne starší 3 

měsíců je nezbytnou podmínkou pro uzavření pracovní smlouvy s uchazeči. 

 

 

Článek II. 

 

1. Předmětem této Smlouvy je v souvislosti s vymezením spolupráce mezi smluvními 

stranami zprostředkování uzavření pracovního poměru s uchazeči, přičemž uchazeči budou 

přijati za následujících podmínek: 

 Druh práce:  dělník ve zdravotnickém zařízení / všeobecná sestra / zdravotnický 

   asistent / záchranář / lékař. 

 Místo výkonu práce: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.; Příbram. 

 

 

Článek III. 

Provize 

 

1. V případě, že Zprostředkovatel splní svůj závazek z této Smlouvy vyplývající a ONP 

uzavře s uchazeči pracovní smlouvu ve smyslu čl. II této Dohody, obdrží Zprostředkovatel 

provizi ve výši: 

a) 3500,- Kč vč. DPH za každý celý kalendářní měsíc, který uchazeči v ONP fakticky 

odpracují – na pozici dělník ve zdravotnictví, sanitář, zdravotní sestra, fyzioterapeut, 

ergoterapeut, apod. Provize bude hrazena 12 měsíců od data skutečného nástupu 

uchazečů do pracovního poměru v ONP, pokud celou tuto dobu trval pracovní poměr 

s uchazeči, jinak jen za skutečně odpracované měsíce. 

b)  2,5 násobek hrubé mzdy vč. DPH za pozici lékař, zubní lékař, farmaceut apod. s tím, 

že provize ve výši 1 mzdy se fakturuje při nástupu do zaměstnání a doplatek provize, 

tedy 1,5 násobek mzdy se dofakturuje po ukončení zkušební doby v případě, že 

pracovní poměr i nadále trvá. 

 

2. Provize bude Zprostředkovateli fakturována vždy následně po odpracovaném 

kalendářním měsíci uchazeči dle čl. III odst. 1 této Smlouvy. Splatnost faktur bude 30 dnů od 

vystavení. 

 

3. Provize bude Zprostředkovateli hrazena bankovním převodem na účet 

Zprostředkovatele, vedený u XXXXX., č.ú. XXXXX.  

 

 

Článek IV 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Právní poměry touto Smlouvou neupravené se řídí Občanským zákoníkem. 

 



2. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu 

neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem 

shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy 

takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, 

nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují 

nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením 

jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této 

Smlouvy jako celku. 

 

3. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoliv 

vypovědět, a to bez udání důvodu. Výpovědní doba je 1 měsíc a začne běžet první den měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.  Závazky, 

které budou plynout ONP dříve uzavřených pracovních poměrů, nejsou výpovědí dotčeny a 

budou ONP plněny tak, jak je dohodnuto v čl. III této Smlouvy 

 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že Oblastní nemocnice Příbram, a.s. je povinným 

subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, z čeho vyplývá povinnost zveřejnit Smlouvu v Registru smluv 

popř. poskytnout třetím osobám informace ze Smlouvy v zákonném rozsahu. Smluvní strany 

souhlasí, že Smlouva bude zveřejněna v celém rozsahu (vyjma nezveřejňovaných údajů zejm. 

osobní povahy). 

5. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran. 

Účinnosti nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv. 

 

6. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží 

po jednom.  

 

7. Změny a doplnění této Smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě 

vzájemné dohody obou smluvních stran. 

 

8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem přečetly, 

porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato Smlouva projevem jejich 

svobodné vůle 

 

V Příbrami dne ......................... 

 

 

 

 

 

.........................................................                                 ............................................................. 

      podpis zástupce objednatele                                         podpis zástupce zprostředkovatele 


