Obchodní podmínky
obchodní spolenosti Jobspin International s.r.o.
se sídlem Bezina 58 (díve okres Tišnov), 66601
identifikaní íslo: 03092658
zapsané v obchodním rejstíku vedeném u Krajského soudu v Brn, oddíl C, vložka 83586
pro inzerci volných pracovních míst a stáží prostednictvím webových stránek na internetové adrese
www.jobspin.cz (dále jen „obchodní podmínky“)

l. 1 Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky Jobspin International s.r.o., se sídlem Bezina 58 (díve okres Tišnov),
66601; identifikaní íslo: 03092658; zapsané v obchodním rejstíku vedeném u Krajského soudu v
Brn, oddíl C, vložka 83586 (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1
zákona . 89/2012 Sb., obanský zákoník (dále jen „obanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti
Prodávajícího a Kupujícího vzniklé v souvislosti s užíváním Webových stránek Prodávajícího. Služba
uveejování inzerát s volnými pracovními místy a stážemi je Prodávajícím provozována na Webové
stránce umístnné na internetové adrese www.jobspin.cz.

l. 2 Právní vztahy
Ustanovení tchto obchodních podmínek se vztahují na smluvní vztahy uvedené v l. 1. Odchylná
ujednání ve smlouv uzavené mezi smluvními stranami mají pednost ped obchodními podmínkami.
Otázky neupravené smlouvou ani obchodními podmínkami se podprn ídí ustanoveními
obanského zákoníku, ve znní platném v dob uzavení smlouvy.

l. 3 Definování užívaných pojm
Pojmy v textu obchodních podmínek Jobspin International s.r.o. chápou smluvní strany následujícím
zpsobem:
•

Webové stránky Jobspin International s.r.o. „www.jobspin.cz“ (dále jen „Webové stránky
Jobspin International s.r.o.“).

•

Užívání Webových stránek Jobspin International s.r.o.: Procházení, tení a zápis do ástí

•

Webových stránek vytvoených Jobspin International s.r.o., které jsou pístupné tetím
osobám.

•

Uživatel: Každá osoba užívající Webové stránky Jobspin International s.r.o. pístupné na síti
internet.

•

Kupující: je fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, jež podniká pod
vlastním identifikaním íslem (IO) a registruje se na Webových stránkách Jobspin
International s.r.o., jejichž prostednictvím lze zadávat inzerci volných pracovních míst a stáží,
nebo uzavírá kupní smlouvu s Jobspin International s.r.o. o pronájmu reklamní plochy i
mediální prezentaci.

•

Reklamní plocha: Komunika ní prostedek grafického, textového nebo zvukového typu
využívaný na síti internet k propagaci právnických i fyzických osob a/nebo jejich služeb i
produkt.

•

Vyšší moc: je do asná nebo trvalá mimoádná, nepedvídatelná a nepekonatelná pekážka
vzniklá nezávisle na vli Prodávajícího.

l. 4 Služby Jobspin International s.r.o.
Inzerce volných pracovních míst a stáží
Zveejn ní inzerátu volného pracovního místa i stáže prostednictvím Webových stránek Jobspin
International s.r.o. dostupných na internetové síti.
Služby užívání reklamní plochy
Služby užívání reklamní plochy lze uskute nit prostednictvím prodeje bannerové reklamy,
hypertextové reklamy, prezentace dohodnutého textu ve prosp ch Kupujícího v newsletteru, na
letácích, pípadn i jinou formou, na které se prodávající a kupující písemn dohodnou.

l. 5 Uživatelský ú et
Na základ registrace Kupujícího provedené na Webové stránce mže Kupující pistupovat do svého
uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský ú et“). Ze svého uživatelského rozhraní mže Kupující
provád t objednávání služeb. Pi registraci prostednictvím Webových stránek Jobspin International
s.r.o. a pi objednávání zboží je Kupující povinen uvád t správn

a pravdiv

uvedené v uživatelském ú tu je Kupující pi jakékoliv jejich zm n

všechny údaje. Údaje

povinen aktualizovat. Údaje

uvedené Kupujícím v uživatelském ú tu a pi objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány
za správné. Pístup k uživatelskému ú tu je zabezpe en uživatelským jménem a heslem. Kupující
je povinen zachovávat ml enlivost ohledn

informací nezbytných k pístupu do jeho uživatelského

ú tu. Kupující není oprávn n umožnit využívání uživatelského ú tu tetím osobám. Prodávající mže
zrušit uživatelský ú et, a to zejména v pípad , kdy Kupující svj uživatelský ú et déle než 3 roky
nevyužívá, i v pípad , kdy Kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy, a to v etn
porušení obchodních podmínek. Kupující bere na v domí, že uživatelský ú et nemusí být dostupný
nepetržit , a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
Prodávajícího, pop. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení tetích osob.

l. 6 Odpov dnost za obsah uvedených informací a nakládání s uvedenými informacemi
Kupující se zavazují prezentovat prostednictvím Webových stránek Jobspin International s.r.o.
výhradn
dostate n

takové informace, které nezpsobí újmu tetím osobám ani Prodávajícímu, a uvád t je
jasn

a ur it , aby nevyvolávaly klamnou pedstavu o povaze subjektu i nabízenému

nebo poptávanému pracovnímu místu i stáži. Za obsah vložených informací je odpov dný Kupující.

Kupující tímto výslovn

souhlasí s tím, aby Prodávající uchovával informace o zápisu dat vedoucí

jednozna n k identifikaci konkrétního Kupujícího.
Kupující výslovn souhlasí s použitím informací získaných v souladu s obchodními podmínkami pro
p ípadné ešení sporu s Kupujícím i Uživatelem vzniklého jako dsledek uvedení nepravdivých i
klamných údaj nebo pro zamezení užívání Webových stránek Jobspin International s.r.o. Kupujícím,
který uvedl informace v rozporu s obchodními podmínkami. Kupující souhlasí s tím, že informace
poskytnuté v souvislosti s objednávkou ur ité služby mohou být ve ejn p ístupné.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítat publikování: informací, které jsou v rozporu s právním ádem

eské republiky, obecnými etickými normami a dobrými mravy; nabídek práce se sexuálním
obsahem; nabídek práce, ve kterých Kupující podmiuje zprost edkování práce platbou manipula ních
poplatk Uživatelem; nabídek takové práce

i brigády, která využívá tzv. multi-level-marketingu;

inzerát, které mají charakter propagace vlastního podnikání i produkt; více volných pracovních
míst, brigád a stáží v rámci textu jednoho inzerátu. V p ípad

porušení tohoto ustanovení má

Prodávající nárok na plnou cenu každé zve ejn né pozice nad rámec objednané služby (každé další
inzerované pracovní místo v . stáží bude zpoplatn no ve výši ceny jednoho inzerátu na týden, viz
ceník Jobspin International s.r.o.); údaj o t etích osobách bez jejich v domí; údaj, které mohou
poškodit dobré jméno

i pov st spole nosti Jobspin International s.r.o. nebo jiných fyzických

i

právnických osob; a odkaz svázaných se sd leními reklamní povahy.
Kupující je srozum n s faktem, že nemá právo m nit v prb hu poskytování služby zve ejovaný text
inzerovaného volného pracovního místa i stáže takovým zpsobem, že by to znamenalo zm nu
inzerované volné pracovní pozice i stáže. Kupují souhlasí se zve ejováním jedine ných inzerát
v rámci jednoho zakoupeného balí ku služeb, tj. není p ípustné v rámci jednoho zakoupeného balí ku
služeb zve ejovat identické inzeráty, nebo inzeráty svým obsahem odkazující na stejné volné
pracovní místo i stáž. Prodávající je oprávn n zadané údaje z tohoto hlediska posoudit a p ípadn
požadavek Kupujícího na vložení i zm nu údaj odmítnout i požadovat plnou cenu za každý inzerát
vložený v rozporu s tímto ustanovením (každá další inzerovaná pozice bude zpoplatn na ve výši ceny
jednoho inzerátu na týden, viz ceník Jobspin International s.r.o.).
Prodávající je oprávn n dohlížet na povahu informací uvád ných Kupujícím podle lánk 5 a 6 t chto
obchodních podmínek. Prodávající je oprávn n Kupujícího upozornit na rozpor jeho jednání s
obchodními podmínkami a požadovat neprodlenou nápravu nebo tyto informace z Webových stránek
Jobspin International s.r.o. samostatn

okamžit

odstranit, a to i bez ud lení souhlasu Kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zabránit technickými

i právními prost edky možnosti užívání

Webových stránek Jobspin International s.r.o. Kupujícím, který hrubým zpsobem porušil obchodní
podmínky, kup íkladu ani po výzv Prodávajícího neprovedl pot ebnou nápravu.

l. 7 Doba zahájení služeb a ochrana údaj
V p ípad prvního použití autorizované ásti Webových stránek Jobspin International s.r.o. Kupujícím
(tj. registrace Kupujícího) jsou zadané údaje zobrazeny na Webových stránkách Jobspin International
s.r.o. po ov ení této registrace Kupujícího, nejdéle však ve t ech pracovních dnech po úsp šném

pijetí údaj. Služba Inzerce pracovních míst a stáží se zahajuje nejpozdji tetí den od pijetí platby
od Kupujícího Prodávajícím.
Prodávající se zavazuje zachovávat bezpenostní standardy ochrany poítaové sít a zabránní
šíení poítaových vir. Prodávající bere na vdomí, že je povinen dodržovat veškeré právní pedpisy
vztahující se k ochran poskytovaných osobních údaj a dat a k ochran sdlených obchodních
tajemství.

l. 8 Podmínky užívání reklamní plochy
Podmínky užívání reklamní plochy upravuje kupní smlouva o pronájmu reklamní plochy i mediální
prezentaci uzavíraná mezi Kupujícím a Prodávajícím. Prodávající si v rámci poskytování reklamní
plochy vyhrazuje právo odmítnout podobou grafické reklamy Kupujícího, která se nebude sluovat s
designem Webových stránek Jobspin International s.r.o. Prodávající si rovnž vyhrazuje právo
odmítnout reklamu, která se nebude sluovat se zamením a kulturou spolenosti Jobspin
International s.r.o.

l. 9 Objednávka, potvrzení a odmítnutí objednávky
Prodávající pijímá objednávky od Kupujících, na základ kterých poskytuje služby Inzerce volných
pracovních míst a stáží (viz l. 4). ádn vyplnný formulá objednávky na Webových stránkách
Jobspin International s.r.o. je považována za návrh smlouvy a stává se závazný okamžikem jeho
doruení Prodávajícímu. Závaznou objednávku lze zaslat i prostednictvím e-mailu, pošty i faxu. V
takovém pípad se návrh smlouvy stává závazným opt okamžikem doruení Prodávajícímu.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku do tí pracovních dn od jejího doruení v
pípadech, že: realizace objednávky by byla v rozporu s obchodními podmínkami; ji podal Kupující,
který díve porušil své závazky a povinnosti vyplývající ze obchodních podmínek nebo ze smlouvy
uzavené s Prodávajícím; realizace objednávky by byla v rozporu se zásadami poctivého obchodního
styku i by se nesluovala se zamšením a kulturou spolenosti Jobspin International s.r.o.
Kupující je srozumn s tím, že Prodávající vystaví potvrzení závazné objednávky pouze na základ
výslovné žádosti Kupujícího; v ostatních pípadech bude objednávka potvrzena konkludentn; a to
okamžikem, kdy ze strany Prodávajícího dojde k zahájení poskytování služby.

l. 10 Uzavení smlouvy o poskytnutí služeb Inzerce volných pracovních míst a stáží
Smlouva o poskytnutí služeb Inzerce volných pracovních míst je uzavena: konkludentn okamžikem
zapoetí poskytování služeb dle l. 9; v pípad potvrzení objednávky dle l. 9 obchodních podmínek.
Kupující uzavením smlouvy nebo zasláním objednávky výslovn a bez jakýchkoli výhrad souhlasí s:
respektováním a dodržováním podmínek poskytování služeb a ujednaných termín dodání na základ
obchodních podmínek; respektováním technických možností Webových stránek Jobspin International
s.r.o. a obsahem obchodních podmínek.

l. 11 Ceny za služby, fakturace
Za službu Inzerce volných pracovních míst a stáží (l. 4) uhradí Kupující Prodávajícímu cenu dle
ceníku služeb Jobspin International s.r.o. aktuálního ke dni obdržení objednávky Prodávajícím.
Prbžn aktualizovaný ceník je pístupný na Webových stránkách Jobspin International s.r.o. Cena
je splatná na základ daového dokladu – faktury. Prodávající vystaví Kupujícímu fakturu nejpozdji
do 15 dn ode dne obdržení objednávky. Faktura je splatná 14. den ode dne vystavení, pokud není
mezi stranami vysloven dohodnuto jinak. Kupující souhlasí s vystavením daového dokladu v
elektronické podob. V pípad pronájmu reklamní plochy je postup uren konkrétní smlouvou mezi
Kupujícím a Prodávajícím.
Klient nemá nárok na vrácení uhrazené ceny nebo slevu z ceny v pípad nevyužití objednaných
služeb. V pípad, že se Kupující opozdí s úhradou ceny nebo její jakékoli ásti po dobu delší než 14
kalendáních dn, je Prodávající oprávnn perušit poskytování služeb do doby, než bude cena
uhrazena v plné výši. Poskytování služeb bude obnoveno bezodkladn po pipsání dlužné ástky na
úet Prodávajícího. Kupující nemá nárok na prodloužení doby poskytování služeb o dobu, kdy bylo
poskytování služeb perušeno, ani na snížení ceny za služby.

l. 12 Odstoupení od smlouvy Prodávajícím, odstoupení od smlouvy Kupujícím
Prodávající je oprávnn odstoupit od smlouvy zejména v pípad, že: informace pedložené Kupujícím
jsou v rozporu s právními normami, dobrými mravy, atp. (kup. je-li propagováno násilí, diskriminace
apod.); Kupující poškozuje dobré jméno Prodávajícího; Kupující požaduje zveejnní údaj, které jsou
v rozporu s l. 6 obchodních podmínek; Prodávající shledá jednání Kupujícího v rozporu s obchodními
podmínkami.
Kupující je oprávnn odstoupit od smlouvy bez udání dvodu v pípad, že dojde k prokazatelnému
úplnému perušení poskytování služeb ze strany Prodávajícího po dobu delší než pti po sob
jdoucích pracovních dn, krom pípad, kdy je takové perušení zpsobeno vyšší mocí a nelze ho ze
strany Prodávajícího i s vynaložením úsilí odvrátit. Doba perušení poskytování služby poíná
okamžikem, kdy dojde k perušení poskytování služby a Kupující Prodávajícího písemn, faxem nebo
e-mailem vyrozumí o perušení služby a vyzve ho ke zjednání nápravy.

l. 13 Zánik smlouvy a sankce
Smlouva uzavená mezi Kupujícím a Prodávajícím zaniká: uplynutím doby, na kterou byla smlouva
uzavena, pokud je tento termín souástí objednávky i smlouvy; odstoupením od smlouvy v souladu
s l. 13 a 14 obchodních podmínek a dohodou mezi Kupujícím a Prodávajícím. Odstoupí-li Kupující od
smlouvy z dvod neuvedených v l. 14, bude mu ze strany Prodávajícího útován storno poplatek ve
výši 50% z celkové ceny zakázky.

l. 14 Odpovdnost za škodu
Prodávající je povinen prodloužit dobu plnní služby v pípad prokazatelné technické vady na stran
Prodávajícího, a to po dobu, po kterou trvalo omezení poskytování služeb. Odpovdnost
Prodávajícího za škodu zp sobenou technickou závadou v souvislosti s uzavenou smlouvou mezi
Kupujícím a Prodávajícím je omezena na !ástku uhrazenou Kupujícím za služby na základ uzavené
smlouvy. Prodávající není povinen nahradit Kupujícímu škodu, o riziku jejíhož vzniku nemohl v dob
uzavení smlouvy vdt. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé v d sledku vyšší moci !i poruch
mimo Webové stránky Jobspin International s.r.o.

l. 15 Autorská práva
Kupující je povinen obstarat licence na užití veškerých dl prezentovaných pi zveejnní informací,
která budou v souvislosti s poskytováním služeb ze strany Prodávajícího použita, a je rovnž povinen
uhradit odmnu za poskytnutí tchto licencí a veškeré další náklady s tímto spjaté. Prodávající
neodpovídá za porušení autorských práv Kupujícím !i v d sledku zveejnní !i použití podklad
poskytnutých Kupujícím. Vznikne-li Prodávajícímu v souvislosti s porušením !l. 17 Kupujícím škoda,
zavazuje se ji Kupující Prodávajícímu bezodkladn uhradit, když k tomu bude ze strany Prodávajícího
vyzván.
Kupující ani Uživatel není oprávnn užívat prostednictvím Webové stránky Jobspin International s.r.o.
nebo jejich !ásti jinak než pro vlastní potebu, zejména je zakázáno jejich užití formou šíení a
kopírování !i dalšího technického zpracování bez prokazatelného a výslovného souhlasu
Prodávajícího. Právo ukládat !i tisknout materiály uložené na Webových stránkách Jobspin
International s.r.o. je pípustné pouze pro vlastní soukromé ú!ely, s tím že takto získané materiály
nesmí být žádným zp sobem distribuovány. Jakékoliv zmny Webové stránky Jobspin International
s.r.o. bez pedchozího písemného souhlasu Prodávajícího jsou zakázány.

l. 16 Ochrana osobních údaj
Ochrana osobních údaj Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem !. 101/2000
Sb., o ochran osobních údaj , ve znní pozdjších pedpis . Kupující souhlasí se zpracováním
tchto svých osobních údaj : jméno a píjmení, adresa bydlišt, identifika!ní !íslo, da"ové
identifika!ní !íslo, adresa elektronické pošty, telefonní !íslo a dalších údaj

poskytovaných bhem

registrace a objednávky (dále spole!n vše jen „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním
osobních údaj Prodávajícím, a to pro ú!ely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy
a pro ú!ely vedení uživatelského ú!tu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním
osobních údaj

Prodávajícím také pro ú!ely zasílání informací a obchodních sdlení Kupujícímu.

Souhlas se zpracováním osobních údaj v celém rozsahu dle tohoto !lánku není podmínkou, která by
sama o sob znemož"ovala uzavení kupní smlouvy.
Kupující bere na vdomí, že je povinen své osobní údaje (pi registraci, ve svém uživatelském
ú!tu !i pi objednávce) uvádt správn a pravdiv a že je povinen bez zbyte!ného odkladu informovat

Prodávajícího o zm#n# ve svých osobních údajích. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu
neur$itou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podob# automatizovaným zp%sobem
nebo v tišt#né podob# neautomatizovaným zp%sobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje
jsou p&esné a že byl pou$en o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údaj%.
V p&ípad#, že by se Kupující domníval, že Prodávající provádí zpracování jeho osobních
údaj%, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se
zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nep&esné s ohledem na ú$el jejich zpracování, m%že: požádat
Prodávajícího o vysv#tlení; požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav. Požádá-li Kupující
o informaci o zpracování svých osobních údaj%, je mu Prodávající povinen tuto informaci p&edat.
Prodávající má právo za poskytnutí informace podle p&edchozí v#ty požadovat p&im#&enou úhradu
nep&evyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

'l. 17 Zasílání obchodních sd#lení, ukládání cookies a doru$ování
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem Prodávajícího na
elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sd#lení Prodávajícím na
elektronickou adresu Kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho po$íta$.
V p&ípad#, že je nákup služeb na Webové stránce Jobspin International s.r.o. možné provést a
závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na po$íta$
Kupujícího, m%že Kupující souhlas podle p&edchozí v#ty kdykoliv odvolat. Kupujícímu m%že být
doru$ováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském ú$tu $i uvedenou Kupujícím v
objednávce.

'l. 18 Záv#re$ná ustanovení
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (p&eshrani$ní) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se &ídí podle $eského právního &ádu. Tímto nejsou dot$ena práva spot&ebitele
vyplývající z obecn# závazných právních p&edpis%.
Je-li n#které ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neú$inné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co
nejvíce p&ibližuje. Neplatností nebo neú$inností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních
ustanovení, respektive smlouvy jako celku. Zm#ny a dopl(ky kupní smlouvy $i obchodních podmínek
vyžadují písemnou formu.
Kupní smlouva v$etn# obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické
podob# a není p&ístupná.
Spole$nost

Jobspin

International

s.r.o.

je

oprávn#na

obchodní

podmínky

kdykoliv

jednostrann# m#nit nebo dopl(ovat. Smluvní vztah mezi Prodávajícím, Kupujícím $i Uživatelem se &ídí
vždy obchodními podmínkami ve zn#ní ú$inném v dob# uzav&ení smlouvy o poskytnutí služeb.
Obchodní podmínky Jobspin International s.r.o. v tomto zn#ní jsou platné a ú$inné od 9.7.2014.

Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doru)ování: B*ezina 58 (d*íve okres Tišnov),
66 601; adresa elektronické pošty: info@jobspin.cz.

V B*ezin+, dne 28. )ervence 2014

