Mandátní smlouva
o kontrole práce neschopných zaměstnanců
dle ustanovení § 566‐576 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

I.
Smluvní strany
RAUDO – výrobní družstvo invalidů
se sídlem: Uničovská 370/19, 787 01 Šumperk
zastoupení: Zbyněk Ščuglík, předseda družstva
zápis v obch. rejstříku v Ostravě, oddíl Dr, vložka č. 1797
IČ: 26842998, DIČ: CZ26842998
bankovní účet: ČSOB 214745227/0300
telefon: 588 500 037, fax: 588 500 048, email: raudo@raudo.cz
(dále jen „Mandatář“)
a
XXX
se sídlem: xxx
v zastoupení: xxx
IČ: xxx, DIČ: xxx
vznik právní subjektivity: xxx
kontaktní informace: xxx
(dále jen „Mandant“)

II.
Předmět smlouvy
1. Mandant podpisem této smlouvy uděluje mandatáři plnou moc k provedení kontroly práce neschopných v
mezích oprávnění zaměstnavatele stanovených § 65 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v
platném znění. Plná moc k provádění kontroly práce neschopných zaměstnanců je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Mandatář se zavazuje za podmínek této smlouvy provádět kontrolu, zda se zaměstnanec mandanta zdržuje v
době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržuje rozsah a dobu lékařem povolených vycházek.
3. Mandant se zavazuje zaplatit za výše uvedenou činnost mandatáři odměnu a poskytnout mandatáři
nezbytnou součinnost potřebnou k řádnému plnění této smlouvy.

III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Mandatář je povinen postupovat při provádění činnosti dle této smlouvy s odbornou péčí a v souladu se
zájmy mandanta a Kodexem kontroly práce neschopných zaměstnanců, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
2. Mandatář je oprávněn provádět kontrolní činnost dle této smlouvy pouze prostřednictvím svých
zaměstnanců.
3. Mandatář bude provádět kontrolní činnost dle této smlouvy na základě Objednávky kontroly práce
neschopných zaměstnanců, kterou odešle mandant pomocí webového rozhraní mandatáře na adrese
www.kontrola‐nemocnych.biz.
Objednávka musí obsahovat zejména tyto údaje: jméno a příjmení
kontrolovaného zaměstnance, rok narození, adresa pro provedení kontroly, datum počátku pracovní
neschopnosti, doba lékařem stanovených vycházek, požadovaný termín kontroly a příp. další pokyny.
Přijetí objednávky bude mandantovi potvrzeno zasláním potvrzení na emailovou adresu uvedenou ve článku I.
této smlouvy.
4. Mandatář poskytne pracovníkům mandanta přístupové údaje do webového rozhraní pro objednávky kontrol
práce neschopných zaměstnanců, seznam těchto pracovníků a jejich prvotních přihlašovacích údajů je přílohou
č. 3 této smlouvy.

5. Mandatář provede v souladu s pokyny mandanta uvedenými v objednávce kontrolu, zda se zaměstnanec
mandanta nachází na požadované adrese, nebude‐li příslušný zaměstnanec při kontrole zastižen, provede
poskytovatel do 15 minut po takové kontrole opakovanou kontrolu. O provedení kontroly vypracuje záznam.
Záznam o provedené kontrole bude zhotoven ve třech vyhotoveních, jedno obdrží mandant, jedno
kontrolovaný zaměstnanec a jedno si ponechá mandatář. Nebude‐li zaměstnanec zastižen, zanechá
poskytovatel jedno vyhotovení ve schránce zaměstnance (bude‐li tato přístupná).
Kopii záznamu o provedené kontrole zašle bez zbytečného odkladu po provedení kontroly mandatář
mandantovi na emailovou adresu uvedenou ve článku I. této smlouvy, originály záznamů pak souhrnně jednou
měsíčně poštou.
IV.
Cenové a platební podmínky
1. Odměna za činnosti mandatáře je stanovena dle Ceníku služeb kontroly práce neschopných zaměstnanců,
který je přílohou č. 4 této smlouvy. Odměna je hrazena na základě daňového dokladu zaslaného (doklad může
být zaslán elektronicky na adresu uvedenou ve článku I. této smlouvy), který je oprávněn mandatář vystavit po
provedení kontroly dle článku III. 5.
2. Odměna je splatná do 14 dnů od vystavení daňového dokladu.

V.
Ostatní ujednání
1. Mandant prohlašuje, že zaměstnanci mandanta byli prokazatelně seznámeni se skutečností, že mandant
zmocnil mandatáře k provádění kontrol dočasně práce neschopných zaměstnanců v mezích oprávnění
zaměstnavatele stanovených § 56 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění.
2. Mandant souhlasí s tím, aby mandatář uváděl po dobu platnosti smlouvy mandanta ve svých referencích pro
nabídku služby kontroly dočasně práce neschopných zaměstnanců.

VI.
Závěrečná ujednání
1. Právní vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou a zvlášť v ní neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, a ostatními platnými obecně
závaznými právními předpisy.
2. Tato smlouva může být měněna výhradně formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními
stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, ze kterých každá ze smluvních stran
obdrží po jednom.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Šumperku dne xxx

__________________________
podpis mandatáře

V xxx dne xxx

__________________________
podpis mandanta

