Vzor smlouvy o zprostředkování
I.
Smluvní strany
Jobote s.r.o.
se sídlem Hlavní 75, 664 46 Prštice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Brně, oddíl C, vložka 79827; IČ: 01933434, zastoupena: Janem Všianským, jednatelem
(dále jen „Jobote“) na straně jedné
…………… …………………, r.č. ?.................................
bytem ………………………………………………………………………
(dále jen „Zprostředkovatel“) na straně druhé
uzavírají tuto smlouvu o zprostředkování.

II.
Předmět smlouvy

1. Zprostředkovatel se touto smlouvou zavazuje vyvíjet pro Jobote činnost směřující k vyhledání
uchazečů o zaměstnání na pracovní pozice prezentované Jobote na jeho internetových stránkách
http://www.Jobote.cz/Jobs (dále jen „stránky“).
2. V případě, že dojde v důsledku činnosti Zprostředkovatele ke splnění podmínek pro vyplacení
odměny stanovených u dané pracovní pozice (dále jen „odměna“), zavazuje se Jobote zaplatit
Zprostředkovateli tuto odměnu bankovním převodem na jeho účet, vedený u ……………, č.ú.:……………
3. Zprostředkovateli nepřísluší náhrada vynaložených nákladů.

III.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zprostředkovatel se zavazuje vyvíjet vlastní činnost řádně a svědomitě, v souladu se zájmy Jobote.
2. Žádná smluvní strana neprozradí žádné osobě, ani nepoužije nebo nevyužije pro jakýkoli účel
žádné informace, jež získá nebo již získala při realizaci této smlouvy o druhé straně, pokud by tímto
druhé smluvní straně měla nebo mohla vzniknout jakákoli újma na majetku nebo dobrém jméně.
Obě strany této smlouvy jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost také o všech skutečnostech,
jejichž vyzrazení třetí osobě by mohlo druhé smluvní straně, popřípadě třetí osobě s touto stranou
jednající ve shodě, nebo jejich zaměstnancům, přivodit újmu.
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VII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemně formou očíslovaných dodatků podepsaných
oběma smluvními stranami.
3. Práva a závazky ustanovené touto smlouvou a z této smlouvy vyplývající se řídí platnými právními
předpisy České republiky.
4. Tato smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom
vyhotovení. Tato smlouva nabývá platnosti i účinností okamžikem podpisu oběma stranami.
5. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze zrušit pouze písemnou dohodou podepsanou
oběma smluvními stranami nebo výpovědí. Výpověď této smlouvy musí být učiněna písemně a
doručena druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí šest měsíců a počíná běžet od prvního dne
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, že
smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.

V ______________, dne ___________

V ______________, dne ___________

__________________________________
Zprostředkovatel

___________________________________
Jobote s.r.o.
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