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Níže uvedeného data uzavřeli

…………………………………………..

na straně jedné:

Bc. Tereza Kohoutová, Dis.
Dukelská 479/40
České Budějovice 370 01
Tel.: 777 815 896
Email: TerezaK@agenturateja.cz
IČ: 87006651
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 1.9. 2008
Evidenční číslo ŽL: Ž/6421/ABo/1006456/3
Bankovní spojení: ČSOB č.ú. 255293917 / 0300

jako zprostředkovatel

a

na straně druhé: 

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

jako zájemce

tuto

Zprostředkovatelskou smlouvu

I.

Předmět plnění smlouvy

1.1. Předmětem plnění této zprostředkovatelské smlouvy je závazek zprostředkovatele nabízet své
služby, jež směřují k tomu, aby zájemce v budoucnu uzavřel blíže neurčený počet smluv na využití
služeb třetích osob (chův), dle Objednávkového listu služeb.

1.2. Službami třetích osob se rozumí poskytování hlídání dítěte chůvou kvalifikovanou pro práci
s dětmi za podmínek stanovených touto smlouvou a příslušnými právními předpisy.

1.3. Služby třetích osob se týkají dítěte/dětí specifikovaných v Objednávkovém listu služeb, kde jsou
uvedeny veškeré potřebné údaje nutné pro poskytnutí služeb. Zájemce odpovídá za pravdivé uvedení
všech údajů o svěřeném dítěti/dětech (nacionále, zdravotní stav, nutná péče, medikace, atd.)
V případě změn těchto údajů je zájemce povinen bezodkladně informovat zprostředkovatele.

1.4. Zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli za činnost uvedenou v odst. 1.1. tohoto článku
odměnu sjednanou v čl. VI. této smlouvy.
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II.

Odpovědnost za dítě

2.1. Třetí osoba nese dle příslušných právních předpisů odpovědnost za dítě, když mu je dítě předáno
oprávněnou osobou-zájemcem, až do okamžiku, kdy dítě předá zpět oprávněné osobě. Předáním se
rozumí osobní fyzické převzetí dítěte zájemcem nebo jinou pověřenou osobou, která je k převzetí
dítěte určena zájemcem, za podmínky, že tato pověřená osoba vysloví s převzetím dítěte souhlas.
Předání dítěte bude učiněno písemně každý den využívání služeb Agentury Teja v rámci Dětského
koutku Ekonomické fakulty JU.

2.2. Třetí osoba se ve smlouvě se zprostředkovatelem zavázala, že dítě předá pouze zájemci, jiným
oprávněným osobám dle této smlouvy nebo osobám, které se prokáží důvěryhodnou plnou mocí
těchto osob k vyzvednutí dítěte.

2.3. V případě, že zájemce ani žádná jiná oprávněná či zplnomocněná osoba nepřevezme od třetí
osoby dítě v dohodnutou dobu, zavazuje se zprostředkovatel zajistit další péči o dítě či dozor nad
dítětem až do okamžiku předání dítěte některé z oprávněných či jinak zplnomocněných osob. Zájemce
se zavazuje uhradit příslušnou sazbu za každou započatou hodinu této další péče či dalšího dozoru.

2.4. V případě, že je dítě nemocné, jej třetí osoba k hlídání převezme, ale jen za předem stanovených
podmínek. Dítě se považuje za nemocné, pokud vykazuje příznaky zdravotních obtíží, případně obtíží
takové povahy, že by péče o toto dítě ze strany třetích osob byla na úkor poskytované služby.

2.5. V případě opoždění předem domluveného vyzvednutí dítěte bude zájemci účtovaná každá další
započatá hodina hlídání. Zájemce je povinen ji uhradit v rámci měsíčního vyúčtování formou fakturu
zaslané emailem či přímo v dětském koutku.

III.

Odpovědnost za škody způsobené třetí osobou

3.1. Zprostředkovatel je pojištěn pro případ újmy na zdraví dítěte či majetku – má sjednané pojištění
odpovědnosti za škody občanů a pojištění odpovědnosti podnikatelů. Třetí osoba má sjednané
pojištění odpovědnosti za škody občanů.

3.2. Třetí osoba se zavazuje, že odpovídá za zdraví svěřeného dítěte/dětí, škody na majetku a škody
na zdraví a majetku dalších osob, způsobené v době péče o svěřené dítě/děti, které vznikly v přímé
souvislosti s touto činností. Toto stvrzuje podepsáním zprostředkovatelské smlouvy se
zprostředkovatelem.

IV.

Prohlášení zprostředkovatele

4.1. Zprostředkovatel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má příslušná, platná a účinná oprávnění k
podnikatelské činnosti, jak je zákon vyžaduje a nejsou mu známy jiné skutečnosti, které by bránily
jeho činnosti dle této smlouvy.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Zájemce je povinen poskytovat zprostředkovateli dle jeho dispozic potřebné informace a
podklady, které bude vyžadovat zprostředkování služeb, především jakékoliv změny v podmínkách
využívaných služeb, dalších podmínek nebo platebních termínů.
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5.2. Zprostředkovatel je povinen chránit zájmy zájemce v souvislosti se zprostředkováním služeb a bez
zbytečného odkladu sdělovat zájemci okolnosti důležité pro jeho rozhodování o uzavření služeb.

5.3. Zprostředkovatel se zavazuje plnit předmět této smlouvy řádně a s vynaložením odborné péče, v
dobré víře dbát zájmů zájemce a jednat v souladu s jeho pověřeními a pokyny, od kterých se může
odchýlit pouze, je–li to v zájmu zájemce nevyhnutelné a nemůže-li včas dosáhnout stejných
podmínek, na kterých byly se zájemcem původně domluveni. Po celou dobu trvání této smlouvy bude
zprostředkovatel dbát na to, aby svým jednáním nezneužil osobní data o zájemci a nepoškodil dobré
jméno zájemce. 

5.4. Zprostředkovatel je oprávněn použít k zařízení záležitostí i jiných osob a subjektů, avšak odpovídá
za jejich činnost ve stejném rozsahu.

VI.

Odměna a úhrada nákladů

6.1. Zprostředkovateli vzniká nárok na odměnu za činnost uvedenou v čl. 1.1. této smlouvy v případě
uzavření každé služby mezi zájemcem a třetí osobou za podmínky alespoň částečného splnění takto
sjednaného závazku třetí osobou.

6.2 Hodnota (cena) služeb je uvedena v Ceníku služeb zprostředkovávaných Agenturou Teja, jež je
přílohou této smlouvy. 

6.3. Zájemce se zavazuje vyplatit zprostředkovateli celkovou částku v příslušné výši za hlídání
v Dětském koutku přímo na místě při vyzvednutí dítěte.

6.4. Objednávku hlídání lze zrušit minimálně 2 hod předem a to telefonicky na tel. čísle 777 815 896
(v případě nedovolání se formou sms). Pokud tak zájemce neučiní, zaplatí pokutu v aktuálním měsíci
(formou faktury zaslané na jeho email či přímo na místě) ve výši 500,- Kč za každé nezrušené
objednané hlídání.

VII.

Trvání a zánik závazků ze smlouvy

8.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího podpisu oběma stranami. Výpověď je možná
písemnou formou po dohodě obou stran. 

VII.

Závěrečná ujednání

9.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemně formou očíslovaných dodatků podepsaných
oběma stranami.

9.2. Závazky ustanovené touto smlouvou a z této smlouvy vyplývající se řídí českým právním řádem.

9.3. Smluvní vztahy a jiná práva či povinnosti smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí
příslušnými právními předpisy.

9.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
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9.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po
jednom.

9.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli, nebyla
uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými níže uvedenými podpisy.

V ……………………………………………

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

Zprostředkovatel                                                            Zájemce
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Příloha 1

Ceník služeb
Dětského koutku Ekonomické fakulty JCU

Pravidelné hlídání                                       50,-Kč/hod/za každé dítě




