
1. Postavení smluvních stran

1.1. OICT je českou obchodní společnosti zapsanou vobchodním rejstříku u Městského

soudu vPraze voddile B číslo vložky 19676 Kopie výpisu společnosti zobchodního

rejstříku je přílohou č. 1 této smlouvy. OICT prohlašuje, že všechny údaje v něm

uvedené jsou aktuální a odpovídají současným poměrům ve společnosti.

1.2. Poskytovatel je fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění

aposkytující služby voblasti personálního poradenství. Kopie živnostenského listu

poskytovatele je přílohou č. 2 této smlouvy. Poskytovatel prohlašuje, že všechny údaje
vněm uvedené jsou aktuální. Poskytovatel se tímto přihlašuje za účelem plnění této

smlouvy k odbornému výkonu své činnosti dle š 5 odst. 1 ObčZ. Touto činností je
poradenství v oblasti HR a Firemního řízení.

2. Předmět a účel smlouyy

Jméno: Jana Strnad

IČO: 766 26 571

Trvale bytem: Zlončice 167,

dále jako „poskytovatel“ na straně druhé,

se v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v z.p.p.,

dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku tak, jak stanoví tato
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Obchodní společnost: Operátor ICT, a.s.
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Zastoupená

dále jako „OICT
“

na straně jedné,

S M L O U V A

o poskytování personálních služeb

ová

278 01



2.1.

2.2.

3.2.

3.3.

4.3.

4.4.

4.5.

Účelem této smlouvy je upravit vzájemné vztahy smluvních stran při zajištění plnění
závazků poskytovatele vůči OICT, tj. vztahy vyplývající z realizace činnosti

poskytovatele ve prospěch OICT.

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele, že bude za podmínek stanovených
dále poskytovat OICT konzultační služby voblasti HR a Firemního řízení. OICT se

zavazuje zaplatit za tuto činnost poskytovateli dohodnutou odměnu.

Činnost poskytovatele
Obsahem poradenské činnosti poskytovatele vymezené v odst. 2.2. této smlouvy je
především tvorba a implementace personální strategie společnosti, konzultační a

poradenská činnost v oblasti řízení a rozvoj zaměstnanců formou mentoringu a koučinku.

Konzultační služby budou realizovány formou písemných stanovisek, osobních a

telefonických konzultací v dohodnutém tennínu na základě požadavků objednatele.
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pak platí, že poskytovatel je povinen odevzdávat

výsledky a výstupy poradenských služeb, včetně konzultací v sídle objednatele, a to

určené kontaktní osobě. Výstupy a výsledky zasílá, nebo předává poskytovatel kontaktní
osobě objednatele osobně nebo písemně nebo na žádost objednatele v elektronické

podobě na určenou emailovou adresu.

Poskytovatel vykonává činnost dle této smlouvy svým jménem, na svůj účet a na vlastní

nebezpečí.

Výše odměny a způsob ieiího určení

Za poskytování služeb se sjednává odměna ve výši 700 Kč za hodinu pro konzultační

činnost a činnost v sídle OICT, a 500 Kč za hodinu pro činnost při tvorbě dokumentace.

Poskytovatel není plátcem DPH.

Celková odměna za poskytování poradenských služeb na základě této smlouvy
nepřesálme 121.000 Kč.

Poskytovatel je povinen vždy do 5. každého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém

prováděl činnost na základě této smlouvy, předložit OICT konečné vyúčtování odměny

(daňový doklad) za poskytnuté služby. Vyúčtování bude provedeno ve formě výkazu

činnosti, který bude obsahovat minimálně uvedení činnosti, kterou v rámci poradenství a

služeb poskytovatel pro OICT vykonával, uvedení času, po který byla činnost

poskytována, uvedení dne, kdy byla činnost poskytována.

Odměna je splatná do 10 dnů od doručení daňového dokladu převodem na účet

poskytovatele.

Do odměny jsou již zahrnuty veškeré náklady vzniklé poskytovateli v souvislosti

s plněním jeho závazku dle této smlouvy (poplatky za telefon, fax, kancelář, cestovní

výdaje apod.).

Práva a povinnosti smluvních stran

Při plnění závazků z této smlouvy plynoucích budou obě smluvní strany jednat ve smyslu
zásad dobré víry a poctivého obchodního styku.

Poskytovatel bude plnit závazky vyplývající z této smlouvy s maximálním úsilím.
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OICT předá poskytovateli všechny informace potřebné k plnění závazku poskytovatele.
V případě, že informace budou mít charakter osobních údajů, je poskytovatel povinen
s nimi zacházet dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Poskytovatel se zavazuje, že uchová v tajnosti veškeré infonnace, které získá v průběhu

činnosti prováděné na základě této smlouvy, které se týkají OICT a nejsou veřejně

dostupné.

Poskytovatel nesmí poskytnout dokumenty získané od OICT při své činnosti nebo její

výsledky jiným osobám nebo je využít pro sebe nebo pro jiné osoby. Tato povinnost trvá i

po ukončení smlouvy.

Poskytovatel je povinen pro potřebu OICT uschovat doklady, jež nabyl v souvislosti se

svou činností, a to po dobu, po kterou tyto doklady mohou být významné pro ochranu

zájmů OICT. V případě ukončení této smlouvy je poskytovatel povinen všechny tyto

doklady předat bez zbytečného odkladu OICT.

Poskytovatel je oprávněn při zpracování prací a při svých činnostech použít

spolupracující osoby. V tomto případě však odpovídá objednateli ve stejném rozsahu jako

by služby poskytoval on sám.

Vpřípadě ukončení této smlouvy je poskytovatel povinen zničit veškeré kopie
dokumentů, se kterými po dobu trvání této smlouvy pracoval, a které jsou uložené na

nosičích ve vlastnictví poskytovatele.

Doba trvání smlouyy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2018, nebo do vyčerpání

finančního rámce dle odst. 4.2. této smlouvy, a stává se platnou dnem jejího podpisu.
Učinnost smlouvy nastává jejím zveřejněním dle odst. 7.1. této smlouvy.

Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

Od této smlouvy může smluvní strana odstoupit, porušila-li druhá smluvní strana

závažným způsobem své povinnosti touto smlouvou stanovené.

Tato smlouva může být ukončena kteroukoliv ze smluvních stran písemnou výpovědí

doručenou druhé smluvní straně s výpovědní lhůtou jeden měsíc, která počíná běžet

prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna v souladu se

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve

smyslu ustanovení 5 504 ObčZ v platném znění a udělují svolení k jejich užití a

zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smlouva tak nabyde účinností

jejím zveřejněním v registru smluv.

Tuto smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze formou písemných dodatků, které budou

podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva je sepsána ve dvou originálních vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží

po jednom.

Smluvní strany na závěr této smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné

okolnosti bránící v uzavření této smlouvy, kterou si řádně a pozorně přečetly,



aporozuměly jejímu obsahu. Smlouva je projevem jejich svobodné a pravé vule a na

dukaz uvedeného připojují v závěru smlouvy podpisy osob, oprávněných podepisovat za

smluvní strany.
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V Praze dne
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