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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRACEOK.CZ 

 

1. ÚVOD A DEFINICE 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Jurent CZ, s.r.o., IČO: 276 11 973, se sídlem na 

adrese Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží 678/23, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku 

pod sp. zn. C 118838 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Společnost“), upravují 

práva a povinnosti Společnosti a dalších osob při užívání webové aplikace www.praceok.cz, 

portálu učenému pro inzerci pracovních nabídek a prezentaci uchazečů o zaměstnání, případně 

jiné formy spolupráce. 

1.2. Pojmy použité v Obchodních podmínkách mají následující význam: 

„Ceník“ znamená ceník Společnosti, který je nedílnou součástí 
Obchodních podmínek a který je dostupný na 
www.praceok.cz 

„Inzerent“ znamená registrovaného Uživatele, fyzickou nebo 
právnickou osobu, který užívá Praceok.cz, za účelem 
zveřejňování inzerce a hledání vhodných Uchazečů o 
zaměstnání nebo jinou formu spolupráce; 

„Obchodní podmínky“ znamená tyto všeobecné obchodní podmínky; 

„Praceok.cz“ znamená webovou aplikaci umístěnou na adrese 
www.praceok.cz určenou pro inzerci pracovních nabídek 
a prezentaci uchazečů o zaměstnání, případně jiné formy 
spolupráce; 

„Společnost“ znamená společnost Jurent CZ, s.r.o., IČO: 276 11 973, se 
sídlem na adrese Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží 
678/23, PSČ 186 00, zapsanou v obchodním rejstříku pod 
sp. zn. C 118838 vedenou u Městského soudu v Praze; 

„Uchazeč“ znamená Uživatele, fyzickou osobu, který užívá Praceok.cz 
za účelem účasti ve výběrovém řízení, získání zaměstnání 
nebo navázání jiné formy spolupráce s Inzerentem; 

„Uživatel“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která jakkoli 
užívá Praceok.cz, bez ohledu na skutečnost, zda je 
registrována a zda je Uchazečem nebo Inzerentem; 

„Uživatelský účet“ znamená účet umožňující registrovaným Uživatelům 
přístup k rozhraní určenému zejména k vkládání a správě 
obsahu, nastavení volitelných funkcí, reakci na inzeráty 
a případnou další komunikaci mezi Uživateli; 

2. OBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ 

2.1. Uživatelé jsou povinni seznámit se s Obchodními podmínkami před samotnou registrací nebo 

jakýmkoli jiným užíváním Praceok.cz. V průběhu registrace na Praceok.cz Uživatel stvrdí, že si 

přečetl aktuální Obchodní podmínky a zavazuje se jimi řídit. 
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2.2. Registrace na Praceok.cz je dobrovolná. Vybrané služby a funkce jsou však poskytovány 

a zpřístupněny pouze registrovaným Uživatelům.  

2.3. Společnost sama nevstupuje do vztahu mezi Inzerenty a Uchazeči ani do výběrových řízení na 

inzerované pozice. Společnost negarantuje pravdivost informací uvedených v inzerovaných 

nabídkách ani Uživatelských účtech jednotlivých Uchazečů. Společnost negarantuje, že jsou 

Inzerenti skutečně schopni zaměstnat Uchazeče, nebo s nimi navázat jinou formu spolupráce, a 

že jsou Uchazeči skutečně schopni vykonávat práci, o kterou projeví zájem. 

2.4. Při jakémkoli užívání Praceok.cz je Uživatel povinen řídit se Obchodními podmínkami, 

příslušnými právními předpisy, jednat poctivě a v souladu s dobrými mravy. Uživatel je povinen 

chovat se vždy tak, aby nedošlo k poškození dobrého jména Společnosti a/nebo Praceok.cz, 

nebo ke vzniku jakékoli újmy na straně Společnosti a jiných Uživatelů nebo dalších osob. 

2.5. Uživatel zejména není oprávněn jakýmkoli nepovoleným způsobem zasahovat do obsahu či 

technických parametrů Praceok.cz, narušovat zabezpečení Praceok.cz, bránit jiným Uživatelům 

v plnohodnotném užívání, vytvářet nepravdivý, zavádějící či úmyslně zkreslený obsah a neslušný 

obsah. 

2.6. Uživatel zejména není oprávněn užívat Praceok.cz jinak než v souladu s jeho určením, 

automatizovaně číst zveřejněný obsah nebo, v jiné než přiměřené míře, tento obsah kopírovat, 

sdílet a dále jakkoli používat pro vlastní účely nebo pro účely třetích osob. 

2.7. Společnost není povinna provádět jakoukoli korekturu či cenzuru obsahu zveřejňovaného 

Uživateli prostřednictvím Praceok.cz; zjistí-li však Společnost jakýkoli škodlivý obsah, je 

oprávněna jej bez předchozího upozornění smazat či odpovídajícím způsobem upravit. 

2.8. Společnost je kdykoli oprávněna, a to i bez předchozího oznámení, zrušit registraci Uživatele 

v případě, že Uživatel poruší své povinnosti plynoucí z Obchodních podmínek, nebo z jiného 

vážného důvodu. 

2.9. Zrušením registrace není dotčeno plnění jakékoli povinnosti Uživatele vzniklé v souvislosti 

s užíváním Praceok.cz před tímto zrušením. 

3. UCHAZEČ 

3.1. Jakékoli užívání Praceok.cz ze strany Uchazeče je zcela zdarma. Registrace Uchazeče na 

Praceok.cz je dobrovolná a není vyžadována pro základní prohlížení inzerce a k reakci na 

uveřejněné inzeráty. 

3.2. Uchazeč má možnost zřídit si Uživatelský účet prostřednictvím registračního formuláře 

uvedeného na Praceok.cz. Uchazeči jsou po registraci poskytnuty unikátní přihlašovací údaje 

k Uživatelskému účtu 

3.3. Po dokončení registrace je možné do Uživatelského účtu vložit životopis, případně další 

informace, které se Uchazeč rozhodne o sobě sdělit. Veškeré údaje uvedené Uživatelském účtu 

je možné kdykoli editovat nebo mazat, případně zvolit možnost smazání celého Uživatelského 

účtu a tím i zrušení registrace na Praceok.cz. Zrušení registrace je zdarma a lze jej provést 

kontaktováním Společnosti na e-mailové adrese info@praceok.cz. 



3/6 

3.4. Prostřednictvím Praceok.cz může Uchazeč zejména prezentovat svůj životopis, reagovat na 

inzerované nabídky práce nebo si nechat zasílat upozornění na preferované nabídky a další 

informace, které si sám zvolí. 

4. INZERENT 

4.1. Uživatel, který má zájem vložit inzerát, je povinen se na Praceok.cz registrovat. Po úspěšné 

registraci získává Uživatel vlastní Uživatelský účet spolu s přihlašovacími údaji, na kterém je 

možné spravovat veškeré inzeráty a další uvedené údaje.  

4.2. Údaje o uživateli uvedené v Uživatelském účtu a veškeré inzeráty je možné po využití 

přihlašovacích údajů kdykoli editovat nebo mazat, případně zvolit možnost smazání celého 

Uživatelského účtu. Zrušení registrace je zdarma a lze jej provést kontaktováním Společnosti na 

e-mailové adrese info@praceok.cz. Zrušením registrace však Uživatel ztrácí možnost zveřejňovat 

inzerci. 

4.3. Registrace a prohlížení Praceok.cz je zdarma. Inzerce na Praceok.cz je zpoplatněna podle Ceníku. 

Společnost je oprávněna nabízet na Praceok.cz i další doplňkové služby týkající se inzerce (např. 

topování inzerátů). Případné doplňkové služby jsou zpoplatněny podle Ceníku. K cenám 

uvedeným v Ceníku je Společnost oprávněna připočítat DPH podle příslušných právních 

předpisů. 

4.4. Jakoukoli odměnu za zveřejnění inzerce, nebo jiné doplňkové služby, je Společnost oprávněna 

vyúčtovat Inzerentovi fakturou (daňovým dokladem) podle rozsahu využitých služeb. Není-li 

sjednáno jinak, činí splatnost jakékoli odměny 14 dní ode dne doručení příslušné faktury. 

Společnost si vyhrazuje právo vyúčtovat odměnu souhrnně za více inzerátů a dalších služeb. 

Inzerent je povinen zaplatit odměnu za využité služby způsobem a na účet uvedený v příslušné 

faktuře. 

4.5. V případě prodlení Inzerenta se zaplacením jakékoli částky je Společnost oprávněna pozastavit 

poskytování Inzerce a jakýchkoli dalších služeb a omezit přístup k Uživatelskému účtu do 

okamžiku úplného zaplacení veškerých plateb za poskytnuté služby a dále po Inzerentovi 

požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z aktuálně dlužné částky za každý kalendářní den 

prodlení. 

5. PRAVIDLA INZERCE 

5.1. Platnost inzerátu je 30 dní, po uplynutí této doby je inzerát bez předchozího oznámení 

Inzerentovi smazán. 

5.2. Inzerent nese veškerou odpovědnost za pravdivost, aktuálnost a přesnost informací uvedených 

ve svém Uživatelském účtu a jednotlivých inzerátech, a dále za to, že je oprávněn příslušný obsah 

prostřednictvím Praceok.cz zveřejnit.  

5.3. Inzerent je oprávněn zveřejnit vždy současně pouze jeden aktuální inzerát pro jednotlivou 

nabídku, tj. obsazení konkrétní pracovní pozice. Inzerent je v průběhu platnosti inzerátu 

oprávněn zasahovat do textu inzerátu pouze takovým způsobem, aby nedošlo k podstatné 

změně nabídky, zejména změnit obsazovanou pracovní pozici. 

5.4. Inzerent je oprávněn zveřejnit pouze takový inzerát, který není v rozporu s Obchodními 

podmínkami, příslušnými právními předpisy a dobrými mravy. 
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5.5. Společnost je oprávněna sledovat a uchovávat informace o užívání Praceok.cz, na jejichž základě 

bude možné jednoznačně identifikovat Inzerenta, který inzerát vytvořil. 

5.6. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv upravit nebo odstranit jakýkoli inzerát, který neodpovídá 

Obchodním podmínkám, jeví se jako duplicitní, zavádějící či nesrozumitelný, nebo jinak ztěžuje 

užívání Praceok.cz ostatním Uživatelům. 

6. OCHRANA PRÁV SPOLEČNOSTI 

6.1. Společnost je držitelem veškerých práv, zejména majetkových a autorských práv, k serveru 

Praceok.cz a ke všem jeho součástem, s výjimkou inzerce a jiného obsahu zveřejněného 

uživateli. Společnost je držitelem veškerých práv zejména ke grafice, multimediálnímu obsahu, 

zdrojovému kódu, stejně jako k celkovému pojetí Praceok.cz.  

6.2. Užití jakékoliv součásti Praceok.cz nad rámec uvedený v Obchodních podmínkách je možné jen 

s předchozím písemným souhlasem Společnosti. V případě neoprávněného užití je Společnost 

oprávněna využít veškerých prostředků na ochranu svých práv a oprávněných zájmů v souladu 

s příslušnými právními předpisy.  

6.3. Umístěním jakéhokoli obsahu a materiálů na Praceok.cz uděluje Uživatel Společnosti svůj 

souhlas s časově neomezeným užíváním v podobě zobrazení na Praceok.cz a zpřístupnění dalším 

Uživatelům podle typu obsahu, a s možností dalšího šíření a sdílení na online platformách 

Společnosti, zejména sociálních sítích, a to bez ohledu na skutečnost, zda je umístěný obsah 

autorským dílem podle příslušných právních předpisů. Veškerý obsah je Uživatel oprávněn 

umístit na Praceok.cz pouze v případě, že je sám jeho původce, nebo disponuje odpovídajícím 

oprávněním k jeho umístění na Praceok.cz. 

6.4. Uživatel je povinen umístit na Praceok.cz jakýkoli obsah, který obsahuje informace chráněné 

právem na ochranu osobnosti, právem na ochranu osobních údajů, nebo jiným způsobem, pouze 

s předchozím souhlasem dotčených osob k takovému uveřejnění, nebo na základě jiného 

dostatečného právního důvodu.  

6.5. Společnost je oprávněna kdykoli kontrolovat soulad užívání Praceok.cz s Obchodními 

podmínkami a od Uživatele požadovat okamžitou nápravu, zejména v podobě úpravy či smazání 

obsahu, která je v rozporu s Obchodními podmínkami. 

7. ODPOVĚDNOST 

7.1. Uživatel odpovídá za jakoukoli škodu či újmu způsobenou jeho neoprávněným užitím či zásahem 

do Praceok.cz a všech součástí včetně zdrojového kódu.  

7.2. Za jednání jakékoli osoby prostřednictvím Uživatelského účtu je primárně odpovědný Uživatel, 

který si jej zřídil. 

7.3. Uživatel je povinen chránit své přihlašovací údaje před zneužitím. Společnost nenese žádnou 

odpovědnost za zneužití přihlašovacích údajů ani za škodu nebo případné nároky třetích osob 

vzniklé v důsledku takového zneužití.  

7.4. Společnost neodpovídá za funkčnost Praceok.cz, ani za aktuálnost, přesnost a věcnou správnost 

uveřejněných informací. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv bez dalšího částečně nebo zcela 

omezit funkčnost Praceok.cz v jakémkoli rozsahu nebo měnit obsah Společností zveřejněných 
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informací. Společnost neodpovídá Uživatelům za žádné škody, které by jim mohly být způsobeny 

nefunkčností nebo změnami Praceok.cz.  

7.5. Případné ukončení činnosti Praceok.cz nemá vliv na nároky Společnosti na zaplacení odměny za 

její služby, v rozsahu, ve kterém již byly poskytnuty. 

7.6. Společnost neodpovídá za obsah jakýchkoli jiných internetových prezentací, které neprovozuje 

a na něž lze přistupovat z Praceok.cz, pokud není jejich provozovatelem. Společnost neodpovídá 

za jakýchkoli obsah vytvářený Uživateli, tj. zejména za obsah inzerátů a Uživatelských účtů a za 

obsah reklamy či jiné propagace, která je umísťována na Praceok.cz třetími osobami. 

7.7. Společnost neodpovídá Uživateli za jakoukoli přímou či nepřímou újmu, která mu vznikne 

v souvislosti s užíváním a/nebo nefunkčností Praceok.cz. Společnost rovněž neodpovídá za 

jakoukoli újmu způsobenou Uživatelům v důsledku zásahu třetích osob do Praceok.cz nebo 

v důsledku užití Praceok.cz jakoukoli osobou v rozporu Obchodními podmínkami a právními 

předpisy. 

8. KONTAKT 

8.1. V případě potřeby je možné komunikovat se Společností prostřednictvím následujících kontaktů: 

Jurent CZ, s.r.o., Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 Prah 8 – Karlín, e-mail: info@praceok.cz. 

9. OSTATNÍ 

9.1. Účinnost. Obchodní podmínky, a jakékoli jejich změny, nabývají účinnosti dnem, který je vždy 

uveden v aktuální verzi Obchodních podmínek.  

9.2. Změny podmínek. Společnost si vyhrazuje právo v případě změny okolností jednostranně 

upravit Obchodní podmínky v nezbytném rozsahu. Společnost v takovém případě oznámí změnu 

Obchodních podmínek registrovaným Uživatelům nejpozději v den uveřejnění aktualizovaného 

znění, a to přes rozhraní Praceok.cz nebo e-mailem. Současně Společnost uveřejní aktuální znění 

Obchodních podmínek na Praceok.cz. Pokud Uživatel nevysloví do 5 dnů od okamžiku, kdy mu 

bylo oznámení o změně Obchodních podmínek doručeno, svůj nesouhlas, platí, že s jejich 

změnou souhlasí. V případě nesouhlasu se změnou Obchodních podmínek je Uživatel povinen 

ukončit užívání Praceok.cz; práva a povinnosti vzniklá před ukončením užívání Praceok.cz nejsou 

tímto dotčena. 

9.3. Osobní údaje. Ochrana osobních údajů zpracovávaných Společností v souvislosti s provozem 

Praceok.cz se řídí samostatnými pravidly nakládání s osobními údaj. 

9.4. Právní režim. Práva a povinnosti Společnosti a Uživatelů neupravené Obchodními podmínkami 

se řídí právním řádem České republiky. 

9.5. Řešení spotřebitelských sporů. V případě, že dojde mezi Společností a Uživatele, který je 

spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu, ve smyslu § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., 

o ochraně spotřebitele, v účinném znění, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může 

spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu 

mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 

869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, e-mail adr@coi.cz. Související informace lze 

nalézt na adrese www.adr.coi.cz. 

 



6/6 

Účinnost od: 1.3.2019 

 

Jurent CZ, s.r.o. 


