
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ 

110 00  Praha 1, Těšnov 17  
  
 
Číslo objednávky uveďte laskavě Telefon:  IČ: 0 0 0 2 0 4 78  
na dodacím listu a faktuře Vyřizuje: Mgr. Ing. Hana Jelínková Bankovní spojení: 

  ČNB Praha 1 

  Účet č.: 12 2 6 -0 01 /07 1 0  
 

  Zaokrouhlujte na celé Kč 

 

Objednací list číslo (čj.): 46406/2016-MZE-13221 

 

Dodavatel:  

Employment Express, s.r.o. 

Malá Štěpánská 1932/3 

120 00 Praha 2 

IČ: 26716933, DIČ: CZ26716933 

 

Předmětem objednávky je poskytnutí komplexního personálního poradenství, konkrétně 

vyhledání vhodných kandidátů na pozici předsedy představenstva Státní zkušebny 

zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost, zejména: 

- analýza pracovní pozice a profilu, 

- inzerce pracovní pozice v oblasti Praha, Ostrava, Brno, 

- screening resp. předvýběr kandidátů, 

- doporučení a prezentace kandidátů. 

 

Cena je stanovena na 1.400 Kč/hod bez DPH a zahrnuje veškeré náklady Dodavatele 

související s předmětem objednávky. Celková cena poskytnutých služeb nepřesáhne celkovou 

souhrnnou částku 100.000,- Kč vč DPH. Dodavatel upozorní Objednatele v okamžiku, kdy 

bude dosažena částka 80.000 Kč vč. DPH z celkového limitu 100.000 Kč vč. DPH. Počet 

hodin strávených Dodavatelem na plnění této objednávky bude vykázán ve výkazu činnosti, 

který bude zaslán před vystavením faktury Objednateli k odsouhlasení. Tento výkaz bude 

následně přílohou faktury Dodavatele.  

 

Termín plnění: do 30. 11. 2016 

 

Objednatel je oprávněn vyžádat si dodatečné služby související s předmětem objednávky nebo 

prodloužit termín plnění v případě, že do 30.11.2016 nebude vybrán vhodný kandidát a 

nebude vyčerpána celková cena 100.000 Kč vč. DPH.  

 

Fakturu za poskytnuté služby, včetně výkazu činnosti s uvedením čísla objednávky (popř. 

kopií objednávky) zašlete Ministerstvu zemědělství, Odboru resortních organizací, Těšnov 17, 

Praha 1, 110 00. Bankovní spojení je uvedeno v horní části této objednávky. Splatnost faktury 

je 21 dnů od jejího doručení Objednateli. 

V Praze dne 16. 8. 2016 

                                                                                      Ing. Jiřina Vorlová 

   18.8.2016                                                                    ředitelka Odboru resortních organizací  

Potvrzuji přijeti 

Podpis a razítko Employment Express, s.r.o. 


