
Městská část Praha 17

Zalanského 291/12b

163 02 Praha 6

IČzv002 31 223

DIC: C200231223

zastoupená paní Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou MČ Praha 17

na straně jedné jako „zájemce“

a

Eudora Advisory s.r.o.

Na Příkopě 853/12

110 00 Praha ]

IČzv279 37 445

DIC: C2279 37 445

zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, oddíl C, vložka 34029.

zastoupená panem Andreou Colantoni, jednatelem

na straně druhé jako „zprostředkovatel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu 0 poskytování služeb personální agenturou

(dále jen „smlouva“)

I.

Předmět smlouvy

(1) Zprostředkovatel se zavazuje v souladu s touto smlouvou a za podmínek v této smlouvě

sjednaných, případně právními předpisy daných, poskytovat zájemci poradenské služby v oblasti

zprostředkování výběru nových zaměstnanců.

(2) Vyhledávání a výběr nových zaměstnanců bude zahrnovat zejména tyto činnosti:

Vyhledávání vhodných kandidátů.

Předvýběr kandidátů provedením osobních pohovorů

Prezentace vybraných kandidátů zadavateli.

Organizační a odborná podpora výběrového řízení V součinnosti se zájemcem.

Pravidelná komunikace o stavu vyhledávání a výběru v intervalu lX týdně nebo dle

dohody, formou, která se stanoví po vzájemné dohodě.

6. Vedení dokumentace o výběrových činnostech.
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(3) Zadání pozice bude zprostředkovateli dodáno zájemcem vždy V písemné formě. Zadání

bude obsahovat:

(4)

(5)

Název pozice

Organizační zařazení V rámci společnosti/organizační struktury

Hlavní odpovědnosti

Popis pozice a pracovní náplně

Požadované vzdělání

Požadované schopnosti a dovednosti

Místo pracoviště

Mzda a benefity

Důvod poptávání poziceF
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Zprostředkovatel potvrdí zájemci přijetí zadání pozice písemně nejpozději do 48 hodin.

Vhodné kandidáty, kteří budou zprostředkovatelém vybráni na základě a V souladu

spožadavky zájemce, se zavazuje zprostředkovatel prezentovat zájemci a předat zájemci

písemnou dokumentaci, která bude obsahovat:

(1)

(2)

(3)

Osobní data',

Vzdělání: včetně kurzů a certifikátů;

Profesní specializace a dovednosti: včetně počítačových a jazykových znalostí;

Pracovní historie;

Nejbližší možný termín nástupu do zaměstnání u zájemce;

Požadovaný plat;

Souhrnné hodnocení představující schopnosti jednotlivých kandidátů včetně doporučení

na danou pozici a rizik daného kandidáta.
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11.

Podmínky plnění této smlouvy

Zprostředkovatel se zavazuje poskytovat služby samostatně, svědomitě, s řádnou a odbornou

péčí a potřebnými odbornými schopnostmi pro poskytování služeb dle této smlouvy.

Zprostředkovatel se zavazuje při své činnosti postupovat v souladu s platnými právními

předpisy a s etickými pravidly a je povinen poskytnout zájemci všechna potřebná vysvětlení

a informace, které jsou mu známy a které mohou ovlivnit rozhodování zájemce, s výjimkou

těch informací, které zájemce označí za utajené a s nimiž zájemce zprostředkovatéle

prokazatelně seznámí.

Zprostředkovatel se zavazuje při své činnosti postupovat tak, aby nebylo poškozeno či

ohroženo dobré jméno a pověst zájemce.

Zprostředkovatel se zavazuje, že po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi

zprostředkovatelém a zájemcem a po dobu následujících 12 měsíců od okamžiku ukončení

smluvního vztahu, nebude kandidáta, se kterým zájemce uzavřel pracovní poměr, tak ostatní

zaměstnance zájemce, oslovovat ani jiným způsobem kontaktovat, a to ani prostřednictvím

třetí osoby, za účelem nabídky jiného zaměstnání.



(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Smluvní strany sjednávají, že pro zájemce není touto smlouvou stanoven žádný závazek či

povinnost uzavřít s kandidátem pracovní smlouvu, a že případně uzavření pracovní smlouvy

s kandidátem spočívá na dobrovolném rozhodnutí zájemce a kandidáta.

Zájemce je povinen poskytnout zprostředkovateli přiměřenou součinnost. V případě, že

zájemce ve lhůtě 12 měsíců od představení kandidáta uzavře pracovní poměr s některým

z představených kandidátů na další stejnou nebo jinou pozici, která není předmětem této

smlouvy, má zprostředkovatel právo účtovat jednorázově honorář podle příslušných

odstavců článku III. této smlouvy.

Zároveň zprostředkovatel garantuje zájemci stejné podmínky jako na pozici, jež je

předmětem této smlouvy, pokud se obě strany písemně nedohodnou jinak.

O skutečnosti uzavření pracovního poměru 5 jakýmkoli kandidátem se zájemce zavazuje

neprodleně zprostředkovatele informovat.

III.

Provize a platební podmínky

Smluvní strany sjednávají provizi za vyhledávání generálního ředitele sportovního centra

v celkové výši 215000,— Kč bez DPH. Provize obsahuje i veškeré náklady

zprostředkovatele spojené s plněním předmětu této smlouvy.

Zájemce se zavazuje informovat zprostředkovatele o tom, že pracovní poměr nebo jiná

forma spolupráce vznikla, nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy k této skutečnosti

došlo.

Smluvní strany se dohodly na níže uvedeném způsobu placení provize:

]. První fakturu ve výši 60000,- Kč vystaví zprostředkovatel po uzavření této

smlouvy.

2. Druhou fakturu na částku odpovídající 70.000,- Kč vystaví zprostředkovatel po

představení seznamu vybraných kandidátů.

a) Zprostředkovateli vzniká nárok na fakturaci druhé splátky, pokud představí

3—4 vhodné kandidáty na objednanou pozici, a zájemce odsouhlasí vznik

tohoto nároku, nebo

b) Minimálně jeden prezentovaný kandidát postoupí do druhého kola

výběrového řízení nebo

0) Zájemce oznámí, že představený kandidát přijal nabídku zájemce na

uzavření pracovního poměru nebo se dohodl na jiné formě spolupráce.

Třetí fakturu odpovídající 85000,- Kč vystaví zprostředkovatel po oznámení zájemce, že se

dohodl s vybraným kandidátem na vzniku pracovního poměru či jiné formy spolupráce

mezi zájemcem a kandidátem.

Faktury musí obsahovat všechny náležitosti daňového a účetního dokladu a jejich splatnost

je smluvními stranami dohodnuta vdélce 30 dní ode dne jejího doručení zájemci.

Okamžikem zaplacení se rozumí odepsání příslušně částky z bankovního účtu zájemce.



V případě, že faktura bude obsahovat nesprávnosti nebo nebude-li mít všechny uvedené

náležitosti, je zájemce oprávněn ji vrátit zprostředkovateli s tím, že nová 30-ti denní lhůta

splatnosti počíná běžet dnem doručení bezvadné faktury. Dnem zaplacení je opět den

odepsání příslušné částky z bankovního účtu zájemce. Provize je hrazena bezhotovostní

platbou na bankovní účet zprostředkovatele, uvedený na faktuře.

(6) V případě prodlení je zájemce povinen zaplatit zprostředkovateli úrok z prodlení ve výši

0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

(7) V případě, že zájemce ve lhůtě 12 měsíců od představení uzavře pracovní poměr s některým

z představených kandidátů na další stejnou nebo jinou pozici, která není předmětem této

smlouvy, má zprostředkovatel právo učtovat jednorázově honorář ve výši 75 % původně

sjednané provize.

(8) O skutečnosti uzavření pracovního poměru 5 jakýmkoli kandidátem se zájemce zavazuje

neprodleně zprostředkovatele informovat.

IV.

Záruky

(1) Zprostředkovatel se zavazuje poskytnout zájemci záruku za umístěného kandidáta, a to po

dobu 6 měsíců od vzniku pracovního poměru mezi zájemcem a kandidátem. Zprostředkovatel

bude opakovat hledání a výběr nového kandidáta bez nároku na jakýkoliv další poplatek dle

stanovené garance.

(2) Zájemce je povinen informovat zprostředkovatele o ukončení pracovního poměru se

zaměstnancem, který byl zprostředkován zprostředkovatelem, nejpozději do pěti pracovních dnů

od ukončení pracovního poměru nebo jiné formy spolupráce mezi zájemcem a zaměstnancem.

(3) Pokud došlo k ukončení pracovního poměru, jak je uvedeno odst. 1 nebo 2 tohoto článku,

zavazuje se zprostředkovatel provést další vyhledání nového (náhradního) kandidáta zdarma za

předpokladu, že zájemce na takovém vyhledání trvá. Vyhledání nového (náhradního) kandidáta

zájemce zprostředkovateli písemně potvrdí. Vtakovém případě je zprostředkovatel povinen

představit zájemci nového (náhradního) kandidáta, jehož kvality a schopnosti odpovídají

původním zadaným podmínkám, ve lhůtě nejpozději 8 týdnů od obdržení písemného pokynu

zájemce. Garance se nevztahuje na případ, kdy zájemce nedodržuje pracovněprávní předpisy,

anebo dojde ke změně pracovní náplně či urovně dané pozice vybraného kandidáta a ten pracovní

pozici opustí.

V.

Povinnost mlčenlivosti

(1) Smluvní strany se zavazují, že v průběhu trvání jejich smluvního vztahu a v následujících

čtyřech letech po jeho ukončení zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích druhé smluvní

strany vůči třetím osobám s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný

oprávněný orgán.

Zprostředkovatel se zavazuje zajistit souhlas kandidáta s předáním jeho osobních údajů zájemci

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně



fyzických osob V souvislosti se zpracováním osobních údajů á o volném pohybu těchto údajů a o

zrušení směrnice 95/46/ES (obecně nařízení o ochraně osobních údajů).

VI.

Doba trvání smlouvy

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou á nabývá účinnosti dnem podpisu oběma

smluvními stranami.

(2) Smlouvu je možné písemně vypovědět s jednoměsíční (1) výpovědní lhůtou, která počíná

plynout následujícím dnem po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď nemusí

obsahovat výpovědní důvody.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

VII.

Závěrečná ustanovení

Smlouva může být měněna á doplňována pouze vzájemně odsouhlasenými písemnými

dodatky.

Smluvní strany se zavazují veškeré případné nesrovnalosti, neshody a spory řešit především

smírnou cestou vzájemného jednání. Pro případ nedosažení dohody bude spor rozhodovat

příslušný soud CR.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, a že tato

vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož tuto smlouvu podepisují.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž zájemce a

zprostředkovatel obdrží jedno vyhotovení.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění

pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada městské části

Praha 17 na svém 11. zasedání dne 27.3.2019, usnesením č. 000103/2019.

V Praze dne ........................... V Praze dne ...............................

Za zájemce: Za zprostředkovatele:

Mgr. Jitka Synková Andrea Colantoni

starostka MČ Praha 17 jednatel


