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 Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro podniky
§ 1 Rozsah platnosti
1.1. Tyto podmínky platí pro všechny osoby, které se přihlásí jako podnik (dále jen „Objednavatel“)
na platformě Jobrybník.cz (dále jen „Portál“) a které hledají prostřednictvím Portálu personál.
1.2. Portál provozuje IT-mediální firma (dále jen „Provozovatel“)
NAVORA.CONSULTING s.r.o., Dvorecká 1162/2a, 147 00 Praha 4 (IČO: 03780384).
1.3. Odchylky od těchto podmínek platí za dohodnuté pouze tehdy, pokud byly Provozovatelem
výslovně písemně potvrzené.

§ 2 Předmět smlouvy
2.1. Provozovatel poskytuje Objednavateli možnost, na Portálu samostatně zveřejnit inzeráty v
souvislosti s hledáním personálu. U Provozovatele se přitom nejedná o zprostředkovatele
personálu, nýbrž o IT-mediální firmu.
2.2. Smlouva mezi Objednavatelem a Provozovatelem se uzavírá bezplatným novým přihlášením
Objednavatele na Portálu. Objednavatel přitom musí kompletně a pravdivě vyplnit přihlašovací
formulář a potvrdit přihlášku, jakož i tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP).
2.3. Nové přihlášení, resp. registrace na Portálu je pro Objednavatele zcela zdarma a není spojena
se žádnými dalšími závazky. Provozovatel si přitom může vybrat, zda přihlášku, resp. registraci
objednavatelů odmítne bez uvedení důvodů.
2.4. Objednavatel je oprávněný do 14 dní po novém přihlášení od nového přihlášení odstoupit bez
uvedení důvodů prostřednictvím emailu zaslaného na adresu service.jobrybnik@myjob.market nebo
prostřednictvím kontaktního formuláře na Portálu, pokud během těchto 14 dní nebyla objednaná
žádná služba spojená s povinností uhradit náklady.
2.5. Při objednávce služeb spojených s povinností uhradit náklady bude Objednavateli zaslaná
proforma faktura jako potvrzení objednávky a až po úplném zaplacení dojde k aktivaci užívání
objednaných služeb a objednávka platí za přijatou. Pokud během 14 dní nedojde k úplnému
zaplacení, Provozovatel může objednávku stornovat.

§ 3 Povinnosti Provozovatele
3.1. Po aktivaci rezervovaných služeb budou inzeráty zveřejněny na Portálu ihned po zadání
příslušných údajů.
3.2. Provozovatel se zavazuje inzeráty a informace o dohodnutém období zpřístupnit pro
návštěvníky Portálu. Období vyplyne z příslušných, Objednavatelem rezervovaných služeb.
3.3. Provozovatel se snaží poruchám a omezením u služeb a nabídek zabránit nebo je co nejdříve
odstranit. Krátkodobé, zejména nepředvídatelnými nebo mimořádnými okolnostmi nebo potřebnými
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technickými opatřeními způsobené poruchy, ovlivnění nebo omezení nepředstavují žádný
nedostatek při poskytování služby.
3.4. Provozovatel se zavazuje zacházet s údaji Objednavatele podle příslušně platných zákonných
ustanovení přísně důvěrně a nepředat je třetím osobám.
3.5. Provozovatel si vyhrazuje změny služeb, pokud takové změny nezmění podstatu služby a jsou
při zohlednění zájmů Objednavatele pro něho přijatelné.

§ 4 Povinnosti Objednavatele
4.1. Ceny za služby jsou odstupňované podle počtu pracovníků objednavatele. Objednavatel se
proto zavazuje při uzavření smlouvy, resp. při objednávce uvést počet pracovníků a jiné údaje podle
pravdy, resp. dodatečné změny bezodkladně oznámit Provozovateli.
4.2. Při prokazatelném nedodržení tohoto závazku může Provozovatel zaúčtovanou službu
deaktivovat až do napravení, resp. doplacení nebo ji kompletně stornovat. Platby menšího rozsahu
uhrazené Objednavatelem za zaúčtovanou službu Provozovatel přitom zadrží jako náhradu škody a
už je nevrátí.
4.3. Aktuální služby (produkty) jsou uvedené na Portálu v oblasti Podnik / Nové přihlášení, resp. v
menu Základní údaje.
4.4. Objednavatel se zavazuje nezveřejnit na stránkách Provozovatele, resp. neodeslat z Portálu
žádný obsah, který porušuje platné právo nebo dobré mravy. V případě výskytu hrubých porušení je
může Provozovatel oznámit a požadovat odpovídající náhradu škody.
4.5. Až na písemně dohodnuté výjimky se smí zveřejnit výhradně inzeráty v souvislosti se
získáváním pracovníků a hledáním personálu. V případě porušování této zásady bude služba až do
opravy deaktivována, resp. kompletně stornována a lze požadovat odpovídající náhradu škody.
4.6. Výslovně zakázané je zařazení, šíření a zasílání obsahu s pomlouvačnými, urážlivými nebo
dobré jméno nebo obchod poškozujícími, resp. právo osobnosti porušujícími vyjádřeními, jakož i
nevyžádané emaily, spam, řetězové dopisy a jiné obsahy s reklamním charakterem. Rovněž i
obsah, který porušuje zásady bezpečnosti dat (např. příspěvky a emaily postižené viry, červy,
trojskými koňmi apod.). V případě výskytu hrubých porušení je může Provozovatel oznámit a
požadovat odpovídající náhradu škody.
4.7. Objednavatel je sám a komplexně odpovědný za jeho osobou na Portálu zařazen7, resp. z
Portálu odeslaný obsah a je povinen Provozovateli nahradit veškeré škody, včetně všech výdajů,
které Provozovateli vzniknou na základě zaviněných porušení těchto podmínek. Objednavatel
osvobozuje do té míry Provozovatele výslovně také od všech oprávněných nároků třetích osob a
nákladů s tím spojeného právního postihu.
4.8. Rozhodnutí o zařazení obsahu Objednavatele do Portálu je na posouzení Provozovatele.
Provozovatel je proto kdykoliv oprávněn zamítnout zveřejnění obsahu bez uvedení důvodů, resp. již
zařazený obsah opět odstranit.
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§ 5 Rozsah využití
5.1. Pokud se Objednavateli prostřednictvím Portálu zpřístupní nějaký obsah, tento obsah se smí
použít pouze pro vlastní interní účely. Každé využití obsahu pro komerční externí účely je zakázané.
Archivace smí sloužit pouze k vlastním a interním účelům Objednavatele, tedy nesmí být přístupná
třetím osobám, ani nesmí sloužit ke zhotovení fotokopií pro třetí osoby a využití archivu nesmí vést
k dodatečnému zhodnocení obsahu.
5.2. Veškerá další využití (např. rozmnožení pro komerční externí účely včetně archivace,
přenechání třetím osobám nebo zpracování třetími osobami pro vlastní nebo cizí účely nebo pro
veřejnou reprodukci, překlad, zpracování atd.) vyžadují předchozí písemný souhlas Provozovatele.
Odkazy na autorské právo a/nebo označení značky a/nebo jiná výhradní práva v obsahu se nesmí
změnit ani odstranit.
5.3. Provozovatel je oprávněn uvést stávající nebo dřívější činnost pro Objednavatele na vlastních
reklamních akcích a zveřejnit ji v tisku a na Internetu. Smí přitom použít i označení firmy
Objednavatele a/nebo jeho značku (logo, nápis atd.).
5.4. Zařazením obsahu Objednavatel zaručuje, že disponuje přiznanými právy a že těmito právy již
nebylo disponováno jinak způsobem, který by mohl ovlivnit výše uvedená uživatelská práva
Provozovatele. Při zařazení obrázků nebo videozáznamů Objednavatel zaručuje, že všechny osoby,
které lze na nich rozpoznat, se zveřejněním souhlasily.
5.5. Použití, zpracování a využití osobních údajů se provádí podle příslušně platných zákonných
ustanovení a prohlášení Provozovatele o ochraně údajů.
5.6. Objednavatelem nahrané soubory Provozovatel popřípadě přeformátuje do formátu, který je
nutný za účelem zveřejnění na Portálu. Při tomto přeformátování se změní pouze struktura dat, ne
však obsah dat.

§ 6 Prodloužení smlouvy, resp. ukončení smluvního poměru
6.1. Smlouvu lze ukončit řádnou výpovědí prostřednictvím emailu zaslaného na adresu
service.jobrybnik@myjob.market nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na Portálu do 1
měsíce před ukončením zaúčtovaného paketu služeb. Pokud k tomu nedojde, smlouva se
automaticky prodlužuje na další období naposled zaúčtovaného paketu služeb.
6.2. Když Objednavatel nereaguje na výslovnou výzvu k odstranění zakázaného nebo nezákonného
obsahu (podle § 4), může Provozovatel smluvní poměr okamžitě ukončit.
6.3. Pokud Provozovatel nedodrží závazky uvedené v § 3, může být smluvní poměr ukončen
Objednavatelem.

§ 7 Vyloučení odpovědnosti
7.1. Provozovatel nepřejímá jako IT-mediální firma žádnou odpovědnost – výslovně ani mlčky – za
správnost, úplnost, spolehlivost a aktuálnost, jakož i za použitelnost staženého obsahu, pokud tento
byl zveřejněn uživateli, resp. objednavateli. Za zveřejněný obsah odpovídají příslušní uživatelé,
resp. objednavatelé sami.
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7.2. Provozovatel ručí za ušlé zisky objednavatelů nebo za případné škody třetích osob pouze v
případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti. K promlčení nároků na náhradu škody dochází po uplynutí
12 měsíců.
7.3. Provozovatel vytváří kontakt mezi zaměstnavateli a osobami hledajícími práci, tedy neručí,
pokud nedojde ke zprostředkování pracovního místa nebo za škody vzniklé v souvislosti s jeho
smluvní přípravou.
7.4. Veškerá stažení – ať již bezprostředně z Portálu nebo ze stránek s Portálem souvisejících –
probíhají na vlastní riziko.
7.5. Pokud je ručení Provozovatele podle výše uvedených předpisů vyloučené nebo omezené, platí
to i pro pomocné síly Provozovatele.

§ 8 Změny VOP
8.1. Aktuální znění VOP lze zobrazit na Portálu v bodě menu Kontakt.
8.2. Spolu s prodloužením smlouvy dochází také k souhlasu s VOP platnými v okamžiku
prodloužení.
8.3. Provozovatel si vyhrazuje právo jednou ročně provést přizpůsobení cen, která však pro
objednatele neplatí ihned, nýbrž až při prodloužení paketu služeb. Tím je zajištěno, že Objednavatel
musí nepřímo souhlasit s každým přizpůsobením cen.

§ 9 Jiná ustanovení
9.1. Veškerý obsah této internetové nabídky, zejména texty, fotografie a ilustrace, jsou chráněné
autorským právem (Copyright). Pokud není uvedené jinak, autorské právo spočívá u
Provozovatele. Kdo by chtěl použít jeho části, musí se předtím spojit s Provozovatelem.
Provozovatel může potom případně zajistit kontakt na autora nebo na osoby oprávněné k užívání.
9.2. Platí právo České republiky, přičemž se vylučuje aplikace kupního práva OSN.
9.3. Pro všechny spory vyplývající z tohoto smluvního poměru platí pro výhradní soudní příslušnost
sídlo Provozovatele.
9.4. Pokud jsou jednotlivá ustanovení těchto VOP neúčinná nebo se neúčinnými stanou, nedotýká
se to účinnosti zbývajících ustanovení.
Soudní příslušnost: Praha, Česká republika
Platí české právo
Stav: 01.05.2016
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