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SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 

uzavřená dle ustanovení § 642 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

mezi  

   

společností ………………………………………., IČ : …………………….., sídlo ………………………… 

zapsané v obchodním rejstříku, vedeném  …………………………………. soudem v ……….………………,  

oddíl …………., vložka ……………………  

bankovní spojení : …………………………………… 

jednající………………………………………………………. …………………………………….. ………………….   

telefon:………………………., fax:……………………, e-mail:………………………………………………. 

 

na straně druhé jakožto „zájemcem“ 

 

 

a společností Advantage Consulting, s.r.o., IČ: 262 89 822, sídlo Brno, Benešova 12, PSČ 602 00 

zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42062 dne 8.7.2002 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.: 769366028/5500 

zastoupená ……………………………………………….. na základě plné moci  

tel:  ……………………., fax:  …………………………,  gsm:  ………………………….,  e-mail: …………………@acjobs.cz 

 

na straně jedné jakožto „zprostředkovatelem“ 

 

 

 

 

 

I. 

Předmět smlouvy, obecná ustanovení 

1.1. Předmětem této smlouvy je úplatná činnost zprostředkovatele směřující k tomu, aby měl zájemce příležitost 
uzavřít jakožto zaměstnavatel s třetí osobou či třetími osobami jakožto zaměstnanci následující smlouvu či 
smlouvy: 

- pracovní smlouvu (kterou se pro účely této smlouvy rozumí rovněž právní úkon, kterým je zaměstnanec 
do funkce zvolen či jmenován ve smyslu § 33 odst. 2 a 3 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) 

- dohodu o provedení práce 

- dohodu o pracovní činnosti 

- anebo jinou smlouvu, na jejímž základě bude třetí osoba pro zájemce vykonávat činnost či mu 
poskytovat služby (zejména příkazní, mandátní, komisionářskou, zprostředkovatelskou, o obchodním 
zastoupení) v jiném než pracovněprávním vztahu 
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 dále jen „Smlouva„. 

 

1.2. Zprostředkovatel se zavazuje aktivně vyhledávat osoby, které jsou či mohou být způsobilé uzavřít Smlouvu 
(dále jen „kandidáti„) a postupovat při tom s odbornou péčí, v souladu s pokyny i zájmy zájemce. Svoji činnost 
směrem k vyhledávání kandidátů na konkrétní pracovní pozici zahájí zprostředkovatel vždy na základě objednávky 
pracovní pozice či pozic vyhotovené zájemcem, jejíž vzor tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě (dále jen 
„Objednávka“), doručené zprostředkovateli v písemné či elektronické podobě a nato písemně či elektronicky 
akceptované zprostředkovatelem. Při vyhledávání kandidátů bude zprostředkovatel využívat vhodné mu dostupné 
informační zdroje a takto získané kandidáty poté selektovat podle jím vytvořených či užívaných postupů a metod, 
jimiž je posuzována způsobilost kandidáta pro konkrétní pracovní pozici (tj. vzdělání, praxe, aj. dle specifikace 
v Objednávce) a takto vybrané kandidáty (či kandidáta) poté, spolu s uvedením základních profesních údajů, 

představí zájemci  za účelem osobního pohovoru a uzavření Smlouvy. Představením se pro účely této smlouvy 
rozumí jakékoli sdělení či zpřístupnění údajů o kandidátovi zprostředkovatelem zájemci, které mají význam pro 
posouzení  způsobilosti kandidáta  pro konkrétní pracovní pozici ( zejména  poskytnutí životopisu  či  tzv. slepého 
životopisu, tj. bez uvedení nacionálií kandidáta), a to bez ohledu na formu či způsob sdělení těchto údajů  
(poštou, faxem, telefonicky, elektronickou poštou, osobně či jinak). Zájemce je povinen se do 10 pracovních dnů 
od představení kandidáta či provedení osobního pohovoru s kandidátem písemně vyjádřit, zda kandidáta přijímá a 
uzavře s ním Smlouvu nebo jej odmítá. Pokud se zájemce ve stanovené době ke kandidátovi nevyjádří a kandidát 
následně odmítne uzavřít se zájemcem Smlouvu, neboť v mezičase uzavřel jiný pracovněprávní vztah nebo ztratil 
zájem o zaměstnání, má zprostředkovatel k tomuto dni nárok na odměnu v plné výši, jelikož ke ztrátě kandidáta a 
neobsazení pozice došlo zaviněním zájemce. 

1.3. Zájemce se zavazuje zaslat písemně (elektronicky nebo faxem na adresu/číslo uvedené na první straně této 
smlouvy) zprostředkovateli kopii Smlouvy nebo jiné listiny z níž vyplývá výše odměny kandidáta zajištěného 
zprostředkovatelem (mzdový výměr, prémiový list, apod.) a to  vždy do 2 dnů od jejího uzavření. 

1.4. Zprostředkovatel neodpovídá za plnění závazků kandidáta vůči zájemci, vyplývajících ze Smlouvy či jiných 
právních skutečností nebo vztahů. 

1.5. Zprostředkovatel je oprávněn pověřit plněním této smlouvy třetí osoby či je k tomuto účelu využít. Za jejich 
činnost však odpovídá zájemci tak, jako by ji vykonával sám. 

1.6. Zájemce  se zavazuje platit zprostředkovateli odměnu podle čl. II., sdělovat zprostředkovateli včas všechny 
skutečnosti, na nichž spočívá rozhodování zájemce o uzavření Smlouvy a včas předkládat zprostředkovateli listiny 
a sdělovat údaje, potřebné k řádnému plnění této smlouvy zprostředkovatelem. 

1.7. Obě strany se zavazují poskytovat si při plnění této smlouvy potřebnou součinnost. 

1.8. Kandidát, představený zprostředkovatelem zájemci, jak je popsáno v bodě 1.2., s nímž zájemce uzavřel 
Smlouvu, je v textu této smlouvy nadále označován jakožto „Pracovník“. 

1.9. Po celou dobu trvání této smlouvy bude zprostředkovatel poskytovat zájemci bezplatně konzultace v 
otázkách, souvisejících s jejím plněním dle Objednávkami specifikovaných  pracovních pozic. Nad tento rámec 
bude zprostředkovatel poskytovat zájemci konzultace za úplatu v rozsahu dle dohody, přičemž strany sjednávají 
sazbu za jednu hodinu této konzultační činnosti v částce 1.200,-Kč bez DPH. 

 

II. 

Odměna 

2.1. Úplata za činnost zprostředkovatele podle této smlouvy (dále jen „odměna“) je stanovena dohodou 
smluvních stran a činí vždy 25% (slovy: dvacet pět procent) z roční mzdy, platu či odměny Pracovníka (anebo 
jinak označené měsíční  výše ohodnocení, včetně všech dalších případných sjednaných či důvodně očekávatelných 
plnění, jako jsou zejména příplatky, prémie, osobní ohodnocení, podíly na zisku či obratu), vyplývající ze Smlouvy 
či jiných listin, uvedených v bodě 1. 3., a to za každou uzavřenou Smlouvu, nejméně však 50.000,-Kč. V případě, 
že strany v konkrétní Objednávce sjednají jinou výši odměny či její jinou minimální výši pro danou pracovní pozici, 
platí v takovém jednotlivém případě údaje uvedené v Objednávce. K odměně bude připočtena DPH v aktuální výši 
ke dni zdanitelného plnění. 
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2.2. Nárok na odměnu vzniká zprostředkovateli vždy uzavřením Smlouvy s představeným kandidátem dle bodu 
1.2. této smlouvy, bez ohledu na to, zda k tomu došlo před či po skončení trvání této smlouvy, za předpokladu je-
li uzavřena platná Objednávka ( v písemné či elektronické podobě). Právo na odměnu vzniká i tehdy, dojde – li 
k uzavření Smlouvy v době do 12 měsíců ode dne  skončení trvání této smlouvy. Nárok zprostředkovatele vůči 
zájemci na úhradu odměny vznikne i tehdy, pokud bude Smlouva uzavřena mezi Pracovníkem a osobou odlišnou 
od zájemce, avšak ke dni uzavření Smlouvy bude mezi zájemcem a takovou osobou existovat vztah osoby 
ovládající či ovládané, tvořících koncern, právnické osoby a jejího společníka, akcionáře, statutárního nebo 
dozorčího orgánu či jeho člena, nebo  jiný osobní či ekonomický vztah, anebo bude mít zájemce v takové osobě 
jakoukoli majetkovou účast, jakož i tehdy, bude-li mít jakoukoli majetkovou účast taková osoba v zájemci. 

 

2.3. Odměna z každé Smlouvy je splatná  vždy do 14 dnů ode dne vzniku nároku na ni. 

2.4. Zprostředkovatel vystaví vždy bez zbytečného odkladu poté, co vůči němu zájemce splní povinnost uvedenou 
v bodě 1. 3., anebo poté, co se zprostředkovatel jiným způsobem k tomu potřebné údaje dozví, zájemci fakturu – 
daňový doklad, na úhradu odměny. 

2.5. Zprostředkovatel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s výkonem činnosti dle této smlouvy mimo 
ustanovení čl. VI odst. 1. 

 

III. 

Doba trvání smlouvy 

3.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 

3.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba je 3 
měsíce a končí uplynutím třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž je písemná výpověď 
doručena druhé smluvní straně.  

IV. 

Garance 

4.1. Zprostředkovatel  poskytuje zájemci  garanci za Pracovníky, u nichž bude provedena personální diagnostika 
podle bodu 5.1. a  budou na obsazení konkrétní pracovní pozice zprostředkovatelem doporučeni, takto: 

Jestliže pracovní nebo jiný obdobný poměr mezi zájemcem a Pracovníkem v průběhu dvanácti týdnů od podpisu 
Smlouvy zanikne (z vůle zájemce  nebo  Pracovníka ), bude zprostředkovatel pokračovat ve vyhledávání a výběru 
dalších vhodných kandidátů na zadanou pracovní pozici za podmínek uvedených v bodě 1.2. této smlouvy, 
přičemž již zaplacená odměna se převede na totožnou pozici a nově vybraného Pracovníka. Tento postup se 
nevztahuje na skončení Smlouvy podle § 521 písm. a),b) či c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném 
znění, nebo dohodou z týchž důvodů, anebo  dle § 562  písm. a) či b) cit. zákona, a u obsazování jedné pozice 
může být použit maximálně 1krát. 

 

                                                      
1 § 52 

(1) Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z těchto důvodů: 

a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,  

b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,  

c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení 
stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách, 

2 § 56 

 Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit, jestliže 

a) podle lékařského posudku vydaného zařízením pracovnělékařské péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, 
nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil  v době do 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné 
pro něho vhodné práce, nebo 

b) zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu a nebo jakoukoliv jejich část do 15 dnů po uplynutí její splatnosti. 
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Pokud nastane situace uvedená v předchozím odstavci a zájemce  uvolněné pracovní místo obsadí z jiných zdrojů 
nebo nebude mít zájem o její obsazení, zavazuje se zprostředkovatel vrátit zájemci poměrnou část z již zaplacené 
odměny (dále jen „Refundace“), a to podle následujícího klíče: 

 

Výše Refundace I se stanoví takto: 

Smlouva ukončena: výše Refundace I (vyjádřeno v %) 

od 1. dne do 5. dne 90% 

od 6. dne do konce 4. týdne 60% 

od začátku 5. týdne do konce 8. týdne 40% 

od začátku 9. týdne do konce 12. týdne 20% 

 

Nárok na Refundaci nevzniká v případech skončení Smlouvy podle § 52 písm. a), b) či c)  zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce v platném znění, nebo dohodou z týchž důvodů, anebo dle § 56 písm. a) či b) cit. zákona, jakož 
ani tehdy, jednalo – li se o Smlouvu s Pracovníkem, který byl zprostředkovatelem nově vybrán podle prvního 
odstavce tohoto bodu. 

4.2. Garance, jak jsou popsány v bodě, 4.1., se nevztahují na nově vybrané Pracovníky (jak je shora uvedeno) a 
v těchto případech jim odpovídající nároky zájemce vůči zprostředkovateli nevznikají. 
 

4.3. Zprostředkovatel poskytuje zájemci garanci za Pracovníky, u nichž nebude provedena personální diagnostika 

podle bodu 5.1., anebo u nichž tato personální diagnostika provedena bude, ale nebudou na obsazení konkrétní 
pracovní pozice zprostředkovatelem doporučeni, takto: 

Jestliže pracovní nebo jiný obdobný poměr mezi zájemcem a Pracovníkem v průběhu třiceti dnů od podpisu 
Smlouvy zanikne (z vůle zájemce nebo Pracovníka), zavazuje se zprostředkovatel vrátit zájemci poměrnou část 
z již zaplacené odměny (dále jen „Refundace II“), a to podle následujícího klíče: 

Výše Refundace II se stanoví takto: 

Smlouva ukončena: výše Refundace II (vyjádřeno v %) 

od 1. dne do 7. dne 90% 

od 8. dne do 14. dne 60% 

od 15. dne do 21. dne 40% 

od 22. dne do 30.dne 20% 

 

Nárok na Refundaci II nevzniká v případech skončení Smlouvy  podle § 52 písm. a), b) či c)  zákona č. 262/2006 
Sb., zákoníku práce v platném znění, nebo dohodou z týchž důvodů, anebo dle § 56  písm. a) či b) cit. zákona. 

 

4.4. Žádný z nároků zájemce vůči zprostředkovateli, uvedených v bodech 4.1 a 4.3, však nevznikne, (jakož i 
všechny takové do té doby vzniklé nároky zaniknou), pokud bude (či se ocitne) zájemce vůči zprostředkovateli 
v prodlení s úhradou jakýchkoli platebních povinností plynoucích z této smlouvy po dobu delší než 10 dní. Žádný z 
nároků zájemce vůči zprostředkovateli, uvedených v bodech 4.1 a 4.3, dále nevznikne, pokud po dobu trvání  
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Smlouvy byl Pracovník převeden na jinou práci, přeložen či vyslán na pracovní cestu k plnění svých úkolů do jiné 
organizační jednotky (ve smyslu § 41 či  § 42 či §43 nebo § 45 zákoníku práce) anebo došlo ke změně Smlouvy. 

 

4.5. Zájemce se zavazuje písemně (elektronicky nebo faxem) informovat zprostředkovatele o skončení Smlouvy s 
Pracovníkem, a to vždy do 5 pracovních dnů ode dne skončení Smlouvy. Požádá – li o to zprostředkovatel, je 
zájemce dále povinen do 2 dnů ode dne takové žádosti předložit zprostředkovateli kopii zápočtového listu 
takového Pracovníka. Nedodržení některé z těchto povinností má za následek zánik všech nároků zájemce vůči 
zprostředkovateli, uvedených v bodech 4.1 a 4.3. 

 

V. 

Personální diagnostika  

5.1. Pokud v souvislosti se zadáním pracovní pozice dle konkrétní Objednávky zájemce požádá zprostředkovatele 
o provedení personální diagnostiky, a to buď obecně u všech možných kandidátů na příslušnou pracovní pozici, 
anebo u kandidáta konkrétně určeného, je zprostředkovatel oprávněn takovou personální diagnostiku provést či 
její provedení zajistit, a to nad rámec selekce kandidátů, jak je popsána v bodě 1.2. (Požadavek lze vznést v textu 
Objednávky, jakož i poté). Získané výsledky poskytne zprostředkovatel zájemci – zájemce však bere na vědomí, 
že tyto údaje mu lze poskytnout pouze se souhlasem diagnostikovaného kandidáta, jakož i to, že dále je povinen 
jednat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

5.2. Zprostředkovatel má vůči zájemci nárok na úhradu za provedení personální diagnostiky dle bodu 5.1., a to za 
každého diagnostikovaného kandidáta. Tato úhrada není obsažena v odměně, nárok na ni vzniká v každém 
jednotlivém případě provedením personální diagnostiky a je splatná vždy do 14 dnů ode dne vzniku nároku na ni. 
Zprostředkovatel vystaví vždy bez zbytečného odkladu poté, co nárok na úhradu vznikne, zájemci fakturu – 
daňový doklad.  

5.3. Výše úhrady, popsané v bodě 5.2., bude uvedena v Objednávce či v dohodě stran uzavřené poté. 

 

 

VI. 

Náhrada nákladů v některých případech  

6.1. Zájemce je povinen nahradit zprostředkovateli náklady nutně či účelně vynaložené v souvislosti s plněním 
této smlouvy, pokud v době od akceptace Objednávky podle bodu 1.2. zájemce upustí od záměru obsadit 
příslušnou pracovní pozici anebo tuto pozici v rámci svého vnitřního organizačního uspořádání zruší, přičemž 
strany souhlasně sjednávají paušální náhradu takových nákladů v částce 20.000,-Kč bez DPH za každou pracovní 
pozici, ohledně níž nastane některá ze shora uvedených skutečností. Tato náhrada nákladů je splatná do 14 dnů 
ode dne vzniku nároku na ni. 

 

VII. 

 Povinnost mlčenlivosti  

7.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a údajích, o nichž se dozvěděl či 
které jim byly sděleny nebo jinak zpřístupněny v důsledku jejich vztahu, založeného touto smlouvou. Dále se 
zájemce zavazuje nevyužít těchto skutečností ani údajů ( tj. zejména osobních, osobnostních, profesních údajů 
kandidátů či Pracovníků  ani kontaktů na ně ), pro sebe či pro jiného ani neumožnit jejich využití třetím osobám, a 
to ani formou dalšího zprostředkování. 

 

7.2. Povinnost podle bodu 7.1. trvá po dobu trvání této smlouvy a dále po dobu 12 měsíců ode dne jejího 
skončení, a to i tehdy,  pokud dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami. 
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VIII 

Smluvní pokuta 

8.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že se zprostředkovatel  ocitne v prodlení s vrácením Refundace 
nebo Refundace II, povinnost zprostředkovatele zaplatit zájemci  smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za 
každý den prodlení. 

8.2. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že zájemce  poruší některou povinnost, uvedenou v bodech 
7.1., a 1.3. povinnost zájemce zaplatit zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč za každý případ 
porušení povinnosti. 

8.3. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že zprostředkovatel poruší některou povinnost, uvedenou 
v bodě 7.1., povinnost zprostředkovatele zaplatit zájemci smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč za každý případ 
porušení povinnosti. 

8.4. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení zájemce s úhradou jakýchkoli platebních povinností 
plynoucích mu z této smlouvy vůči zprostředkovateli, povinnost zájemce zaplatit zprostředkovateli smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

8.5. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně 
doručena. 

8.6. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 8.1 až 8.5, není dotčeno právo na náhradu 
škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.  Povinnost zaplatit smluvní 
pokutu může vzniknout i opakovaně,  její celková výše  není omezena. 

8.7. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 8.1. až 8.6, trvá i po skončení trvání této 
smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami. 

 

IX. 

Rozhodčí doložka 

9.1 Strany si sjednávají pro případ jakéhokoli sporu, vzniklého v budoucnu mezi nimi, či jejich právními nástupci, 
a to ze všech právních vztahů, plynoucích z této smlouvy či práv a povinností, které mají trvat i po skončení jejího 
trvání či jejím zániku, rozhodčí doložku ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 písm. b) zák. č. 216/1994 Sb. o 
rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, v rozhodčím řízení jedním 
rozhodcem jmenovaným na základě dohody smluvních stran.: 
V případě, že se smluvní strany nedohodnou na jmenovaní rozhodce do tří dnů od doručení výzvy k zahájení 
sporu a ke jmenování rozhodce druhé straně, bude rozhodce jmenován  zprostředkovatelem (za doručení výzvy 
se považuje také uplynutí lhůty 10 dnů ode dne uložení výzvy zaslané formou doporučeného dopisu na příslušné 
poště smluvní strany, přičemž příslušná pošta se určuje dle adresy smluvní strany uvedené v této smlouvě). 
Rozhodcem smí být pouze advokát nebo vysokoškolský učitel právnického vzdělání působící na právnické fakultě 
vysoké školy se sídlem na území ČR. Rozhodčí nález bude konečný, závazný pro  smluvní strany a soudně 
vykonatelný. O nákladech rozhodčího řízení, které tvoří zejména odměna rozhodce (rozhodčí poplatek) a náklady 
právního zastoupení smluvních stran, rozhoduje jmenovaný rozhodce. Pro stanovení jejich výše se přiměřeně užijí 
příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů (zejména občanského soudního řádu). Výše nákladů 
rozhodčího řízení nesmí překročit výši upravenou těmito předpisy. 

9.2. Ustanovení bodu 9.1. platí i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní 
některou ze stran či oběma stranami. 
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X. 

Závěrečná ujednání 

10.1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Všechny 
v této smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součástí. 

  
10.2. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného 
odkladu oznámit druhé straně. 

10.3. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží každé smluvní straně. 

10.4. Tato smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Veškeré údaje a informace, 
které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou považovány za důvěrné ve smyslu § 271 cit. zákona, 
přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby 
vlastní. 

10.5. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, 
srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují 
své podpisy. 

10.6. Zprostředkovatel výslovně  prohlašuje, že má povolení  Ministerstva práce a sociálních věcí k výkonu 
zprostředkování zaměstnání za úhradu podle ustanovení zák. 435/2004 Sb. 

 

 

V ……………………..……. dne ................................... 

 

----------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------ 

  Advantage Consulting, s.r.o. 

Zájemce  Zprostředkovatel 
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Objednávka pracovní pozice 
 

podle smlouvy o zprostředkování, uzavřené dne ……………… mezi 
 
…………………………………….………………….., IČ: …………………… sídlo…………………………….………...., jakožto 
zájemcem  
(dále jen „smlouva„) 
 
a společností Advantage Consulting, s.r.o., IČ: 262 89 822, sídlo  Brno, Benešova 12, PSČ 602 00, jakožto 

zprostředkovatelem  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pracovní pozice (označení druhu  práce)  ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Požadavky zájemce (vzdělání, praxe, aj.)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

..................................................………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Případné stanovení jiné výše odměny zprostředkovatele či její minimální výše, oproti údajům v bodě 2.1. smlouvy: 
 
……% z hrubé roční mzdy, platu či odměny Pracovníka (anebo jinak označené měsíční výše ohodnocení, včetně 
všech dalších případných sjednaných či důvodně očekávatelných plnění, jako jsou zejména příplatky, prémie, 
osobní ohodnocení, podíly na zisku či obratu), avšak minimálně ………………………..Kč.  

 
 
Požadavek  zájemce  o  provedení  personální diagnostiky podle bodu 5.1. smlouvy (ano/ne )……., výše  úhrady 

za ni ………………………………. 

  

V ………………………….. dne ............................... 

 

 

 

 

 (zájemce) 

 

Akceptuji tuto objednávku. 

 

 

  

Advantage Consulting, s.r.o. (zprostředkovatel) 

 



 
 

      www.acjobs.cz 
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Hodnocení konzultanta: 
 
 
 
 
 

Termín nástupu:    
Očekávané mzdové ohodnocení:    

 
 
 
Strukturovaný životopis kandidáta: 

 

DOSAVADNÍ PRAXE 

 
 
VZDĚLÁNÍ 
 
 
 

JAZYKY 
 
 
ZNALOSTI PRÁCE NA PC 
 

 

Kontakt: 
 
xxxxxxxx 
Human Resources Consultant  
gsm: +420 775 787  
tel.:    
fax:    
e-mail:  

Praha  I  Brno  I  Ostrava  I  
 

Advantage Consulting s.r.o., Benešova 12, 602 00 Brno 

 IČ: 26289822, DIČ: CZ26289822, tel./fax: +420 543 420 980, e-mail: info@acjobs.cz  

Jméno:  

Pracovní pozice:  


