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Obecné podmínky užívání portálu JobCheckIN pro zaměstnavatele 
(Kariérní portál Masarykovy univerzity) 

(dále jen Obecné podmínky) 
 

Článek I – Úvodní ustanovení 
 

1. Pro účely těchto Obecných podmínek se rozumí: 
a. poskytovatelem Masarykova univerzita (dále i jako MU), se sídlem Žerotínovo náměstí 617/9, Brno, 601 77, IČ: 

00216224, 
b. objednatelem osoba, která vyplní Registraci zaměstnavatele na www.jobcheckin.cz a potvrdí souhlas s těmito 

Obecnými podmínkami, 
c. registrací zaměstnavatele registrační formulář pro zaměstnavatele na webových stránkách www.jobcheckin.cz,  
d. JobCheckIN je kariérní portál Masarykovy univerzity pro studenty MU a zaměstnavatele dostupný na 

www.jobcheckin.cz, 
e. správcem online databáze Masarykova univerzita ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, 

ve znění pozdějších předpisů, 
f. klient Kariérního centra je zaměstnavatel, který v roce 2016 objednal jakoukoliv službu Kariérního centra 

Masarykovy univerzity a řádně ji uhradil dle vystaveného daňového dokladu v datu splatnosti, 
g. pracovní příležitostí nabídka zaměstnání, stáže, praxe, trainee nebo graduate programu, 
h. administrátorem JobCheckIN je Kariérní centrum Masarykovy univerzity. 

2. Tyto Obecné podmínky stanovují smluvní vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem.  
3. Předmětem smluvního vztahu dle těchto Obecných podmínek je poskytnutí přístupu do JobCheckIN a zabezpečení 

s tím spojených služeb (služby dále popsány v článku III. Obecných podmínek). Poskytovatel se zavazuje poskytnout 
objednateli přístup do JobCheckIN a s tím spojené služby a objednatel se zavazuje tento přístup užít v souladu s 
těmito Obecnými podmínkami a je-li takto sjednáno, za jeho užití řádně a včas zaplatit sjednanou cenu.  

4. Účelem smluvního vztahu je zprostředkování pracovních příležitostí objednatele studentům a absolventům 
poskytovatele, jeho prezentace jako zaměstnavatele a propojení objednatele se studenty a absolventy do 18 měsíců 
od úspěšného ukončení jejich studia na pracovním trhu. 

 

Článek II – Vznik smluvního vztahu 
 
1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká dnem schválení vyplněného registračního formuláře 

zaměstnavatele na webových stránkách www.jobcheckin.cz administrátorem.  
2. Odesláním registračního formuláře vyjadřuje objednatel rovněž souhlas s těmito Obecnými podmínkami, se kterými 

se může seznámit na stránkách www.jobcheckin.cz.  
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo smluvní vztah vypovědět v případě porušování těchto Obecných podmínek 

objednatelem, a to písemným oznámením adresovaným objednateli.  
 

Článek III – Poskytované služby 
 
1. Poskytovatel poskytne objednateli následující služby: 

a. firemní profil na portálu JobCheckIN, 
b. neomezený počet inzerátů pracovních pozic, 
c. vyhledávání v databázi uchazečů, 
d. odkrytí identity a kontaktu omezeného počtu uchazečů (20). 

2. Založení firemního profilu, inzerce pracovních pozic, vyhledávání a odkrývání uchazečů bude podrobně popsáno v 
manuálu práce s portálem zaslaném poskytovatelem.  
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Článek IV – Nakládání s osobními údaji 
 
1. Správce online databáze zpřístupní objednateli databázi anonymizovaných uchazečů registrovaných do portálu 

JobCheckIN. Objednatel může v tomto případě odkrýt identitu a kontakt omezeného počtu anonymizovaných 
uchazečů. Objednatel, který odkryje identitu a kontakt uchazeče v databázi, se zavazuje nakládat s jeho osobními 
údaji jen za účelem nabídky pracovní příležitosti tomuto uchazeči.  

2. Přístup do online databáze má objednatel na webu www.jobcheckin.cz od schválení firemního profilu 
administrátorem do 31. prosince 2016. 

3. Objednatel není oprávněn poskytnout osobní údaje z online databáze třetí osobě, nakládat s poskytnutými osobními 
údaji za jiným než sjednaným účelem anebo po dobu delší než sjednanou. 

4. V případě porušení povinností objednatele dle článku IV odstavec 1, 2 a 3 je objednatel povinen uhradit správci 
online databáze smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každé jednotlivé porušení. Tato smluvní pokuta je splatná do 
14 dnů od obdržení písemného vyrozumění o porušení povinností objednatele při nakládání s osobními údaji 
obsaženými v online databázi. 

 
Článek V – Práva a povinnosti objednatele 

 
1. Objednatel je povinen užívat přístupu do JobCheckIN pouze ke své prezentaci jako zaměstnavatele, k nabízení 

pracovních příležitostí uchazečům registrovaným v JobCheckIN, k jejich vyhledání a příp. oslovení opět pouze s 
nabídkou pracovní příležitosti u objednatele. 

2. Objednatel není oprávněn užívat přístup do JobCheckIN za jiným než sjednaným účelem, zejména není oprávněn 
zasílat reklamní sdělení, nabízet produkty a služby, které míří na registrované uživatele v databázi JobCheckIN jako 
na spotřebitele. 

3. Objednatel je dále povinen v JobCheckIN inzerovat pouze nabídky pracovních příležitostí, které jsou vhodné pro 
studenty a absolventy Masarykovy univerzity do 18 měsíců od absolvování studia, tj. nabídky: 
a. bez nutnosti mít v dané práci praxi, maximální požadovaná délka praxe může být jeden rok. 
b. které jsou vhodné požadovanou probíhající nebo ukončenou kvalifikací. Zejména se nejedná o nabídku 

nekvalifikované brigády, manuální práce, práce vhodné pouze pro absolventy základních nebo středních škol. 
c. urážejícího charakteru nebo s nemorálním obsahem.  

 
Článek VI – Práva a povinnosti poskytovatele 

 
1. Poskytovatel je povinen poskytnout objednateli přístup do JobCheckIN.  
2. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat údaje a inzerci zadávanou objednatelem do JobCheckIN, vyhodnocovat její 

vhodnost (dle článku V, odst. 3 těchto Obecných podmínek) a nevhodné inzeráty a údaje v profilu objednatele z 
JobCheckIN smazat.  

 
Článek VII – Cenové a platební podmínky 

 
1. Objednateli, který je klientem Kariérního centra MU, je přístup do JobCheckIN poskytnut do 31. 12. 2016 bezúplatně. 
2. Objednateli, který není klientem Kariérního centra MU, bude poskytnut přístup do JobCheckIN po uhrazení 

sjednané ceny.  
 

Článek VIII – Závěrečná ustanovení 
 
1. Vztahy mezi smluvními stranami, jež nejsou upraveny Obecnými podmínkami, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
2. Objednatel může uplatnit reklamaci za práce a služby poskytnuté poskytovatelem u odpovědného pracovníka bez 

zbytečného odkladu, a to písemnou formou. Jinak jeho právo zaniká. 
3. V případě porušení některého z ustanovení těchto Obecných podmínek objednatelem poskytovatel vyzve 

objednatele ke zjednání nápravy. Pokud objednatel nápravu bez zbytečného odkladu nezjedná, je poskytovatel 
oprávněn vyloučit objednatele z poskytování služeb JobCheckIN. V takovém případě nevzniká objednateli žádný 
nárok na náhradu případných škod a na vrácení uhrazené ceny. 

4. V případě porušení některého z ustanovení těchto Obecných podmínek poskytovatelem, objednatel vyzve 
poskytovatele ke zjednání nápravy. Pokud poskytovatel nápravu bez zbytečného odkladu nezjedná, je objednatel 
oprávněn smluvní vztah vypovědět. 

 
V Brně dne 16. 9. 2016 
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