VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY WEBU DOHAZUJ.CZ
POZN.:
Tyto Všeobecné obchodní podmínky webu dohazuj.cz si, prosíme, pozorně přečtěte. Obsahují
totiž důležité informace o Vašich právech v případě, že využíváte služeb webu dohazuj.cz a
spolupracujete s Provozovatelem (jak je definován níže), jakož i o Vašich souvisejících
nárocích a povinnostech. Používáním webu dohazuj.cz se zavazujete tyto Podmínky
dodržovat a berete na vědomí, že jste jimi vázáni.
1.
1.1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ, PŘIJETÍ PODMÍNEK, SMLOUVA
Tyto Všeobecné obchodní podmínky webu dohazuj.cz (dále jen „Podmínky“) jsou
vydány společností ENHANCERS s.r.o., IČO: 068 80 321, se sídlem Radlická 2343/48,
Smíchov, 150 00 Praha 5, Česko, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 290650 („Provozovatel“). Tyto Podmínky komplexně
upravují práva a povinnosti vyplývající ze vztahu Provozovatele a Vás při užívání
služeb Webu (jak je definován níže) a související spolupráci s Provozovatelem
(„Spolupráce“).

1.2.

Vaším přijetím těchto Podmínek dochází k uzavření právně závazné smlouvy mezi
Vám jako dohazovačem a Provozovatelem jako poskytovatelem služeb Webu (jak je
definován níže) (tato smlouva dále jen jako „Smlouva“ a Vy společně
s Provozovatelem dále také společně jako „Strany“ a každý jednotlivě jako „Strana“).
Smlouva představuje komplexní úpravu práv a povinností mezi Stranami ve vztahu
k příslušnému předmětu a nahrazuje jakékoliv předchozí ústní či písemné dohody,
smlouvy, ujednání a/nebo jiné závazkové vztahy mezi Stranami, není-li mezi Stranami
výslovně ujednáno jinak.

1.3.

Není-li v samostatně uzavřené smlouvě mezi Vámi a Provozovatelem stanoveno jinak,
tvoří tyto Podmínky fundamentální a neoddělitelnou součást každého smluvního vztahu
(Smlouvy) mezi Stranami vyplývajícího z užívání Webu (jak je definován níže)
prostřednictvím jakéhokoliv IT nebo komunikačního prostředku. V případě jakýchkoliv
rozporů mezi těmito Podmínkami a samostatně uzavřenou smlouvou platí ustanovení
obsažené v takové samostatné smlouvě.

1.4.

Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv jednostranně změnit. V takovém
případě Provozovatel bezodkladně publikuje nové znění podmínek na Webu (jak je
definován níže). Jakákoliv změna Podmínek se vždy uplatní pouze s účinky
do budoucna, tj. nijak neovlivní aktuálně uzavřené Smlouvy, respektive neovlivní ta
Dohození (jak jsou definována níže), jejichž proces začal před příslušnou změnou
Podmínek.

2.
2.1.

PŘEDMĚT SPOLUPRÁCE; WEB DOHAZUJ.CZ; SYSTÉM DOHAZOVÁNÍ
Předmětem Smlouvy je úprava Spolupráce mezi Stranami spočívající ve využívání
služeb internetové stránky www.dohazuj.cz a od ní odvozených internetových stránek
a adres („Web“).

2.2.

Prostřednictvím Webu můžete Vy jako osoba dohazovače upozornit (dohodit)
Provozovatele na třetí osoby aktuálně hledající zaměstnání nebo práci („Kandidáta“),
a to za účelem následného umožnění Provozovateli nabízet těmto osobám
(Kandidátům) své služby spočívající v hledání zaměstnání/zaměstnavatele
(„Dohození“) Pravidla Dohození a poskytnutí příslušné odměny za něj se řídí těmito
Podmínkami a jsou předmětem Spolupráce.

2.3.

V rámci Dohození sdělíte Provozovateli své osobní údaje a osobní údaje Kandidáta
v rozsahu, v jakém jsou Vám známy a zároveň požadovány Provozovatelem.

2.4.

Sdělení údajů Kandidáta může na Webu proběhnout (i) vyplněním příslušných
kontaktních nebo interaktivních formulářů a/nebo (ii) využitím registračního či
uživatelského přístupu (účtu) k Webu, a to v závislosti na Vaší preferenci a aktuálních
možnostech kontaktu a Dohození povolených Provozovatelem a dostupných na Webu.

2.5.

Na základě použití výše uvedených možností Dohození Vám bude na kontaktní e-mail
zaslána potvrzovací zpráva společně s pozvánkou, která má být Vámi předána
Kandidátovi k potvrzení a aktivaci. Následná komunikace a smluvní či jakýkoliv jiný
vztah s Kandidátem není předmětem Smlouvy a není upraven těmito Podmínkami.

2.6.

Účelem a smyslem Dohození je umístění Kandidáta na volnou pracovní pozici
nabízenou prostřednictvím Provozovatele jeho obchodními partnery, kterými jsou
zaměstnavatelé a jiné osoby v databázi Provozovatele nabízející volná pracovní místa
a obdobné pozice („Obchodní partneři“).

2.7.

Dohození se považuje za úspěšné v případě, že Kandidát na základě Dohození
nastoupí do práce či zaměstnání u Obchodního partnera a tento výkon práce Kandidáta
u Obchodního partnera na jedné pracovní pozici trvá minimálně po dobu zkušební
doby, respektive pracovní nebo jiný obdobný poměr Kandidáta a Obchodního partnera
nezanikne po dobu trvání příslušné zkušební doby Kandidáta. Pro pracovní a jiné
poměry, u kterých nebude dohodnuta žádná zkušební nebo obdobná doba, se Strany
dohodly na nezbytnosti trvání poměru mezi Kandidátem a Obchodním partnerem v
paušální délce 3 měsíců.

2.8.

Za každé takové úspěšné Dohození se Vám Provozovatel zavazuje zaplatit Odměnu
(tak jak je definována níže), přičemž o nástupu Kandidáta na pracovní místo
u Obchodního partnera, jakož i úspěšnosti daného Dohození budete vždy bez
zbytečného odkladu informováni prostřednictvím e-mailu.

2.9.

Strany tímto souhlasí, že v případě Dohození totožné osoby Kandidáta dvěma různými
ohazovači dochází k uzavření Smlouvy pouze s jedním (prvním) z dohazovačů,
přičemž rozhodující je v takovém případě datum a čas Dohození každého z
dohazovačů dle záznamu v systému Provozovatele.

3.
3.1.

ODMĚNA
Odměna za úspěšné Dohození podle těchto Podmínek je specifikována na Webu u
příslušného inzerátu, na který Vy Dohazujete Kandiodáta („Odměna“).

3.2.

Nárok na Odměnu Vám vzniká v okamžiku, kdy se Dohození stane úspěšným,
tj. úspěšným uplynutím zkušební doby podle části 2. výše.

3.3.

Pro výplatu Odměny vystaví Provozovatel ve Váš prospěch dobropis, který musí
obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu podle příslušných
právních předpisů. Odměna je splatná ve lhůtě 5 dní ode dne vystavení uvedeného
dobropisu. Dobropis Vám bude zaslán na Vaši e-mailovou adresu.

3.4.

Odměna je splatná na účet, který za tímto účelem Provozovateli příslušným způsobem
sdělíte. Berete tímto na vědomí, že bez sdělení čísla účtu nemůže být ve Váš prospěch
vystaven dobropis podle této části Podmínek, a tudíž Vám ani nemůže být vyplacena
Odměna za úspěšné Dohození. Za tímto účelem výslovně potvrzujete, že Provozovatel
2

v takových případech nebude v prodlení se svým plněním spočívajícím ve výplatě
Odměny.
3.5.

Právo na Odměnu Vám nevzniká, respektive zaniká, v případě, že k Dohození došlo
na základě Vašeho podvodného, lživého nebo nekalého jednání, jakož i v případě, že
jednáte ve střetu zájmů Vás a Obchodního partnera (respektive máte možnost řídit
rozhodování Obchodního partnera v oblasti související s najímáním pracovníků a
zaměstnanců).

4.
4.1.

PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE
Provozovatel se zavazuje používat veškeré sdělené údaje a informace výlučně pro
účely Spolupráce a Dohození a v souladu se všemi obecně závaznými právními
předpisy, zejména právem na ochranu osobních údajů. Provozovatel se zavazuje
veškeré shromážděné informace využívat důstojně a šetřit jejich povahu.

4.2.

Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat Vás jako dohazovače, jakož i Váš případný
uživatelský účet na Webu, a to z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu

5.
5.1.

VAŠE PRÁVA A POVINNOSTI
Přijetím těchto Podmínek prohlašujete, že jste plně svéprávná/á a starší 18 let.

5.2.

Umožní-li to funkčnost Webu, jste oprávněn/a založit si na Webu uživatelský účet,
v rámci kterého Vám mohou být zpřístupněny další funkcionality systému dohazuj.cz.

5.3.

V žádném případě nejste oprávněn/a používat Web, Dohazování, systém dohazuj.cz,
Spolupráci, jakož i veškeré související instituty, funkce a vztahy k rozvíjení vlastních
podnikatelských aktivit, propagaci vlastních služeb a produktů, inzerci a nabízení
konkurenčních služeb. V případě, že tento Váš závazek porušíte, jste povinen/povinna
vydat Provozovateli veškerý Vámi z těchto aktivit získaný prospěch a zároveň nahradit
jakoukoliv v této souvislosti vzniklou škodu.

6.
6.1.

DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY; JEJÍ UKONČENÍ
Smlouva se uzavírá na dobu Spolupráce, tj. dobu nezbytnou k oslovení Kandidáta a
v případě jeho zájmu dále dobu poskytování služeb Provozovatele Kandidátovi, nejdéle
však do doby uplynutí zkušební doby Kandidáta umístěného Provozovatelem na
pracovní místo u Obchodního partnera a vyplacení odměny za Dohození.

6.2.

Strany tímto výslovně potvrzují, že každá uzavřená Smlouva založená přijetím těchto
Podmínek se uzavírá vždy individuálně pro každého jednotlivého Kandidáta.

6.3.

Smlouva může být předčasně ukončena (i) dohodou Stran nebo (ii) odstoupením
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („občanský
zákoník“). Důvodem pro odstoupení Provozovatele od Smlouvy je zejména, nikoliv
však výlučně, (i) Vaše poskytnutí záměrně nesprávných údajů o Kandidátovi, (ii)
porušení příslušných pravidel těchto podmínek o mlčenlivosti a duševním vlastnictví,
jakož i (iii) zneužívání Webu k vlastní propagaci a inzerci, případně k jiným s účelem
Webu a předmětem Spolupráce nesouvisejícím účelům.

6.4.

Vedle toho dále souhlasíte, že Provozovatel může kdykoliv i bezdůvodně zrušit
jakýkoliv Váš uživatelský účet na Webu.

6.5.

Ukončením Smlouvy jakýmkoliv způsobem nejsou dotčena ustanovení týkající se
náhrady škody, mlčenlivosti, ochrany duševního vlastnictví či řešení sporů a
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ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i
po ukončení účinnosti Smlouvy.
7.
7.1.

NÁHRADA ŠKODY A SANKCE
Strany jsou povinny nahradit jakoukoliv způsobenou škodu nebo nemajetkovou újmu
v souladu s platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. Strany se
zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k jejich minimalizaci.

7.2.

Přijetím těchto Podmínek se zavazujete chránit Provozovatele, jeho přidružené osoby,
zaměstnance a jakékoliv pracovníky před jakoukoliv škodou vyplývající ze Spolupráce
nebo v souvislosti s ní, zejména, nikoliv však výlučně, plynoucí z (i) Vašeho porušení
obecně závazných právních předpisů, včetně práva na ochranu osobních údajů nebo
práva duševního vlastnictví, (ii) porušení těchto Podmínek a/nebo Smlouvy, (iii)
neoprávněného užívání Webu a (iv) Vaší interakce a vztahu s Kandidátem. V této
souvislosti se zavazujete nahradit Provozovateli nebo příslušné osobě s ním spojené
jakékoliv přímé či nepřímé škody, zaplacené náhrady a odškodnění, zaplacené pokuty
a/nebo jakékoliv jiné vynaložené náklady.

7.3.

V případě porušení povinnosti mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací podle těchto
Podmínek se porušující Strana zavazuje zaplatit druhé Straně smluvní pokutu ve výši
10.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.

7.4.

V případě porušení zákazu postoupení pohledávky bez souhlasu podle těchto
Podmínek se zavazujete zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši hodnoty takové
postoupené pohledávky.

7.5.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Strany na náhradu vzniklé škody.
Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

7.6.

Nedohodly-li se Strany jinak, bude náhrada jakékoliv škody nebo újmy poskytnuta
v penězích.

7.7.

Bez ohledu na cokoliv výše uvedeného se Strany dohodly, že Provozovatel v žádném
případě neodpovídá za jakoukoliv nepřímou škodu nebo škodu plynoucí z Vašeho
porušení obecně závazných právních předpisů. Provozovatel dále neodpovídá
za jakoukoliv případnou škodu způsobenou Vám provozem Webu, povahou veřejně
dostupné sítě internet nebo plynoucí z Vašeho vztahu s Kandidátem či Vaším
poskytnutím jeho osobních údajů.

8.
8.1.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Web, na něm umístěný obsah a veškeré související služby a materiály podléhají
ochraně duševního vlastnictví v podobě autorských či jiných práv jako duševní
vlastnictví Provozovatele a/nebo jeho přidružených osob nebo jsou využívány
Provozovatelem na základě příslušného zákonného oprávnění, licence („Duševní
vlastnictví Provozovatele“). Duševní vlastnictví Provozovatele zahrnuje zejména,
nikoliv však výlučně, veškeré ochranné známky, logotypy, fonty, loga, autorská díla,
patenty, nákresy, modely a plány.

8.2.

Uzavření Smlouvy mezi Stranami v žádném případě nepředstavuje udělení Vám
jakékoliv licence nebo jiného oprávnění k využívání Duševního vlastnictví
Provozovatele. V žádném případě nejste oprávněn/a jakýmkoliv způsobem využívat,
duplikovat, odstraňovat, publikovat, provádět, přenášet, měnit nebo pozměňovat nebo
jinak nakládat s jakoukoliv částí Duševního vlastnictví Provozovatele bez předchozího
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souhlasu Provozovatele. Duševní vlastnictví Provozovatele, avšak za všech okolností
zůstává vždy výlučným vlastnictvím Provozovatele nebo příslušných dalších osob.
8.3.

Jste povinen/povinna plně odškodnit, nahradit mu a bránit Provozovatele a jeho
přidružené osoby proti veškerým žalobám, řízením, škodám, nákladům, poplatkům a
výdajům vyplývajícím nebo utrpěným v důsledku poškození nebo tvrzeného poškození
jakýchkoliv práv Duševního vlastnictví Provozovatele, vyplývajícím ze Spolupráce.

8.4.

Berete na vědomí, že nejste v žádném případě jakýmkoliv způsobem oprávněn/a
kopírovat jakýkoliv obsah dostupný na Webu, není-li výslovně označen jako ke stažení.

9.
9.1.

VYŠŠÍ MOC
Žádná ze Stran neodpovídá za škodu a není v prodlení se splněním svých závazků,
pokud byly způsobeny vyšší mocí ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského
zákoníku. V takovém případě není Strana povinna hradit dohodnuté sankce, ani
poskytnout náhradu škody.

9.2.

Liberace podle předchozího odstavce neplatí, jde-li o překážku, která vznikla teprve
v době, kdy povinná Strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla-li
z jejích hospodářských poměrů. Účinky vyšší moci jsou omezeny pouze na dobu,
po kterou tato překážka trvá.

9.3.

Strany se zavazují upozornit druhou Stranu bez zbytečného odkladu na překážky
způsobené vyšší mocí. Dále se Strany zavazují k vyvinutí maximálního úsilí
k odvrácení a překonání překážek jí způsobených.

10.
MLČENLIVOST
10.1. Strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, které se
v rámci plnění Smlouvy o druhé straně nebo Kandidátovi dozví.
10.2. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit získané důvěrné informace mají Strany pouze
v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících
ze Smlouvy, jakož i obranu vlastních práv a nároků a plnění zákonných či jiných
povinností.
10.3. Ustanovení o mlčenlivosti podle těchto Podmínek zůstávají v platnosti a pro Strany
zcela závazná i po splnění či jiném ukončení Smlouvy.
10.4. Za důvěrné informace ve smyslu těchto podmínek se považují jakékoliv informace,
které nebyly Stranou označeny jako veřejné a které se týkají Smlouvy a jejího plnění
anebo informace, pro nakládání s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim
utajení. Dále se považují za důvěrné takové informace, které jsou Stranou jako důvěrné
výslovně označeny. Za důvěrné se v žádném případě nepovažují informace, které se
v průběhu trvání Smlouvy staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením
povinnosti jejich ochrany, dále informace získané Stranou na základě postupu
nezávislého na Smlouvě nebo druhé Straně, pokud je Strana schopna tuto skutečnost
doložit, a konečně informace poskytnuté Straně třetí osobou, která takové informace
nezískala porušením povinnosti jejich ochrany.
11.
KOMUNIKACE A DORUČOVÁNÍ
11.1. Komunikace Stran probíhá elektronicky nebo telefonicky prostřednictvím poskytnutého
e-mailu a/nebo telefonního čísla. Za elektronický způsob komunikace Stran se
pro účely uzavření Smlouvy a Spolupráce považuje rovněž využívání jakýchkoliv
interaktivních či kontaktních formulářů dostupných na Webu, jakož i Váš přístup
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na Web a výkon Spolupráce dle těchto Podmínek prostřednictvím registračního či
uživatelského přístupu (účtu).
12.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
12.1. Provozovatel v příslušném rozsahu zpracovává Vaše osobní údaje a osobní údaje
Kandidáta. Současně s předložením těchto Podmínek Vás Provozovatel zároveň
informuje o zásadách shromažďování, používání a obecně zpracování Vašich
osobních údajů, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Kompletní znění předmětné informace
naleznete zde.
12.2. Přijetím těchto Podmínek prohlašujete a výslovně potvrzujete, že jste Provozovateli
předané osobní údaje Kandidáta nezískali lstí, omylem nebo jakýmkoliv jiným
nezákonným nebo nemorálním způsobem a také že máte oprávnění a příslušný právní
titul k jejich poskytnutí Provozovateli za účelem Spolupráce a oslovení Kandidáta.
12.3. Dále Prohlašujete, že Provozovateli poskytnuté osobní údaje Kandidáta jsou dle
Vašeho nejlepšího vědomí správné a aktuální a že záměrně nepředkládáte údaje
jakkoliv zkreslené, neúplné, nesprávné či lživé.
13.
OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1. Smlouvou založený vztah mezi Stranami je pouhou obchodní spoluprací mezi třetími
osobami a v žádném případě nepředstavuje pracovní nebo jiný obdobný poměr,
partnerství, joint-venture nebo jakoukoliv jinou bližší formu kvalifikované či
nekvalifikované spolupráce, přičemž Strany nejsou oprávněny takový poměr vůči třetím
Stranám předstírat a vytvářet jeho dojem. Každá ze Stran jedná výlučně svým vlastním
jménem a na svůj vlastní účet a odpovědnost.
13.2. Jakákoliv spolupráce mezi Stranami na základě Smlouvy je čistě dobrovolnou. Obsah
Webu je poskytován a prezentován „tak, jak je“, a to bez jakýchkoliv záruk, prohlášení
či povinností Provozovatele jiných, než obsažených v těchto Podmínkách nebo
v samostatně uzavřené smlouvě mezi Stranami. Spolupráce a využívání Webu s sebou
může nést rizika spočívající např. v běžných bezpečnostních rizicích plynoucích
z používání sítě internet a přijetím těchto Podmínek berete tato rizika na vědomí a
zavazujete se je nést.
13.3. Provozovatel neposkytuje a nepřebírá jakoukoliv formu záruky nebo odpovědnosti za
vady ve vztahu k Webu, jeho službám a dostupnosti. Přijetím těchto podmínek berete
na vědomí, že vzhledem k povaze veřejně dostupné sítě internet není Provozovatel
objektivně schopen zajistit neustálý a nepřerušený přístup k Webu a/nebo jeho provoz.
Provozovatel si tímto vyhrazuje právo Web kdykoliv upravit, rekonstruovat, dočasně či
trvale jej vyřadit z provozu nebo na něj dočasně či trvale zamezit přístup.
13.4. V rozsahu neupraveném těmito Podmínkami se Smlouva řídí českým právem.
13.5. Tímto potvrzujete, že nejste oprávněn/a postoupit pohledávku vyplývající Vám
ze Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.
13.6. Strany se dohodly, že ustanovení § 1571 odst. 2 a § 1753 občanského zákoníku se
neuplatní. Přijetím Podmínek výslovně prohlašujete, že tyto Podmínky neobsahují
ustanovení, která jste nemohl/a rozumně očekávat.
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13.7. Jakékoliv prodlení či opomenutí kterékoliv ze Stran vykonat kterékoliv ze svých
oprávnění, práv či prostředků dle těchto Podmínek nebude povazováno za vzdání se
takových práv.
13.8. Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody
Stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma Stranami
podepsaných dodatků Smlouvy.
13.9. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto Podmínek jako neplatné, neúčinné nebo
nicotné, nemá takové ustanovení vliv na platnost, účinnost nebo existenci ostatních
ustanovení těchto Podmínek a/nebo Smlouvy.
13.10. K řešení jakýchkoliv sporů vyplývajících ze Smlouvy a/nebo těchto Podmínek a/nebo
se Smlouvou nebo Podmínkami souvisejících je příslušný obecný soud místně
příslušný sídlu Provozovatele.
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