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1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Safety Job s.r.o., IČ 199 35 880, 
Kunín 177, 742 53 Kunín, zastoupenou jednatelkou Ing. Kateřinou Kubrickou (dále jen „Poskytovatel“) jsou 
platné pro smluvní vztahy mezi Poskytovatelem na jedné straně a fyzickými osobami podnikajícími a 
právnickými osobami na straně druhé (dále jen „Klient“), založené na základě uzavřené Smlouvy (Služby 
BOZP pro firmy). Obchodní podmínky Klienta, pokud se odchylují od obsahu těchto VOP nebo Smlouvy, 
nebo jsou s nimi v rozporu, jsou neúčinné a nestanou se součástí uzavřené Smlouvy, ledaže s nimi 
Poskytovatel písemně výslovně vyjádří souhlas. 

1.2 Pojmy definované v tomto dokumentu VOP začínající velkým písmenem mají stejný význam ve všech 
částech VOP i ve Smlouvě a dalších dohodách a smlouvách mezi stranami. 

1.3 Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 1. 2022. 

 
 

2.1 Smlouva je uzavřena při současném vybrání alespoň jedné služby, a to označením políčka u dané 
služby na Smlouvě. Pro smluvní vztah mezi stranami platí vždy obecná část těchto VOP a příslušné 
produktové obchodní podmínky k vybrané službě, které specifikují služby Poskytovatele. 

2.2 V průběhu trvání Smlouvy může Klient (např. elektronicky, telefonicky, písemně či jinak) se souhlasem 
Poskytovatele aktivovat i další aktuálně nabízenou službu či služby. Aktuální přehled služeb je uveden 
na www.safetyjob.cz. V případě dodatečné aktivace další služby, která je zahrnuta do těchto VOP, se 
pro Smlouvu automaticky stávají účinnou též příslušné produktové obchodní podmínky k dané službě. 
V případě dodatečné aktivace další služby, která bude do nabídky Poskytovatele přidána teprve 
v budoucnu, musí Klient při aktivaci služby odsouhlasit podmínky poskytování takové služby (zejm. 
rozšířením těchto VOP, či uzavřením nových VOP k dané službě). Dodatečně aktivovaná služba a její 
podmínky sledují osud Smlouvy, včetně doby jejího trvání a včetně možnosti změny ceny služby, jak je 
upraveno níže. 

2.3 V průběhu trvání Smlouvy může Klient zrušit kteroukoliv službu. Služba zaniká ke dni nejbližšího 
ročního výročí Smlouvy, do tohoto dne je Poskytovatel povinen plnit službu a Klient je povinen za službu 
hradit odměnu. V případě, že by Klient zrušil samostatně veškeré sjednané služby dle Smlouvy, zaniká 
Smlouva jako celek. Klient může kdykoliv znovu aktivovat zrušenou službu, kdy bude postupováno 
dle čl. 2.2 VOP. 

2.4 Vybranou službu bude poskytovat Klientovi přímo Poskytovatel, případně Poskytovatelem zajištěný 
subdodavatel.  

2.5 V rámci plnění konkrétní služby může Poskytovatel Klientovi po dohodě s ním poskytnout též 
odbornou pomoc a konzultace při kontrole příslušného správního orgánu či úřadu. 

2.6 Termíny plnění jednotlivých služeb budou včas dohodnuty vhodným způsobem (např. telefonicky, 
e-mailem, osobně, apod.), při prvním poskytnutí služby budou dohodnuty bezodkladně po uzavření 
Smlouvy, resp. po dodatečném aktivování služby a pro další období v přiměřené době před plánovaným 
poskytnutím služby. V případě nedohodnutí termínu poskytnutí služby a dále v případě neposkytnutí 
požadované součinnosti Klientem (vč. neumožnění poskytnutí služby) není Poskytovatel v prodlení 
s plněním služby ani nenese odpovědnost za případnou újmu Klienta v důsledku neposkytnutí služby. 

2.7 Klient je povinen poskytovat Poskytovateli potřebnou součinnost k plnění Smlouvy, včetně 
poskytnutí Poskytovatelem požadovaných informací a podkladů nutných k řádnému plnění služeb.  

2.8 Další informace, které jsou podstatné pro plnění příslušné služby, jsou uvedeny ve Smlouvě či její 
příloze, popř. budou Klientem sděleny jinak. Poskytovatel si může od Klienta vyžádat další informace 
pro řádné plnění Smlouvy. Poskytovatel své služby poskytuje v souladu s aktuálními právními předpisy, 
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a to i v případě, pokud Smlouva či VOP odkazují na konkrétní ustanovení právního předpisu a následně 
dojde ke změně právního předpisu či jeho nahrazení novým. 

 

3.1 Poskytovatel je oprávněn jednostranně přiměřeně měnit VOP (dále dohromady jen „Změna VOP“). 
Změnu VOP Poskytovatel Klientovi oznámí nejpozději 1 měsíc před okamžikem, kdy má změna nabýt 
účinnosti. Změna VOP bude Klientovi oznámena elektronicky či poštou. V oznámení Klientovi bude 
uvedena informace o provedené Změně VOP. V případě, že Klient oznámenou Změnu VOP neodmítne 
a Smlouvu nevypoví způsobem podle následujícího článku VOP, platí, že s navrhovanou Změnou VOP 
souhlasí, a změněné VOP se stávají závazné pro smluvní vztah dle Smlouvy,  

a to s účinností ode dne uvedeného v příslušné novelizaci VOP jakožto dne nabytí účinnosti nového znění 
VOP. 

3.2 Pokud Klient nesouhlasí s navrhovanou Změnou VOP, má právo do 14 dnů ode dne, ve kterém mu 
byla Změna VOP oznámena, tuto Změnu VOP odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu písemně 
vypovědět s výpovědní dobou v délce 3 měsíců, přičemž tato doba počíná běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi. Pokud jsou měněny pouze produktové obchodní podmínky k dílčí 
službě, vzniká právo vypovědět pouze část Smlouvy týkající se dané služby, ve vztahu k ostatním 
službám zůstává Smlouva i nadále platnou a účinnou. Smluvní strany konstatují, že smluvená výpovědní 
doba je dostatečná k obstarání plnění obdobného k předmětu Smlouvy od jiného dodavatele. 

3.3 Poskytovatel je oprávněn jednostranně přiměřeně měnit kteroukoliv část VOP, zejména pokud jde 
o působnost a platnost VOP, rozsah změn VOP a pravidla pro realizaci těchto změn, identifikaci a jednání 
Klienta, jednání Poskytovatele, vznik, změnu a zánik smluvního vztahu na základě Smlouvy, 
odpovědnost, komunikaci, doručování, změnu právního předpisu, dostupných technologií, 
nebo obchodní politiky poskytovatele, popřípadě z důvodu rozšíření či změny nabízených služeb 
či produktů. 

3.4 V případě, že se práva a povinnosti stran upravená těmito VOP změní přímo v důsledku změny 
právního předpisu, popř. pokud úprava VOP bude spočívat pouze v doplnění nové služby či produktu, 
popř. úpravě či zrušení stávající služby či produktu, nejedná se o Změnu VOP a nepostupuje se podle 
předchozího článku VOP (Klientovi nevzniká právo Smlouvu vypovědět). 

3.5 Změna Ceníku služeb dle čl. 5.3 nebo 5.4 VOP se nepovažuje za Změnu VOP. 

 

4.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 roku ode dne jejího uzavření. Smluvní strany sjednávají 
automatické (a opakované) prodloužení trvání Smlouvy vždy o další 1 rok, v případě, že ani jedna ze stran 
nedoručí druhé straně písemné oznámení, že o takové prodloužení nemá zájem, a to nejpozději 2 měsíce 
před uplynutím doby, na kterou je Smlouva sjednána. 

4.2 Poskytovatel je oprávněn Smlouvu nebo její část vypovědět s výpovědní dobou 1 měsíc. 

4.3 Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Místně 
příslušným soudem pro řešení případných sporů mezi Poskytovatelem a Klientem je v prvním stupni 
Městský soud v Brně. 

4.4 Jakékoliv právní jednání mezi stranami může být učiněno též ústní či jinou formou při zachycení 
obsahu právního jednání, např. prostřednictvím monitorovaného telefonního hovoru, 
popř. odsouhlasením elektronickou formou. Souhlas stran s formou právního jednání je vyjádřen 
samotným učiněním takového právního jednání. Oznámení o neprodloužení Smlouvy či odstoupení 
od Smlouvy musí být písemné a doručeno druhé straně elektronickou poštou či prostřednictvím listovní 
zásilky (či osobně) do sídla druhé strany. 

4.5 Poskytovatel je oprávněn postoupit Smlouvu na třetí osobu, s čímž Klient souhlasí. 

4.6 Smluvní strany vylučují, aby byla Smlouva uzavřena postupem podle ustanovení § 1740 a § 1757 
občanského zákoníku, stejně tak vylučují postup podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 
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4.7 Opakované neposkytnutí součinnosti Klientem, či prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy 
Klientem delším než 14 dní, je považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

4.8 Žádná ze smluvních stran nebude odpovědná za porušení svých povinností, pokud v jejich plnění 
brání případ vyšší moci. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovaly jakoukoli škodu 
způsobenou případem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace 
či událost mimo kontrolu smluvních stran (vč. např. vládních nařízení), jež kterékoli z nich brání v plnění 
jakýchkoli jejích závazků vyplývajících ze Smlouvy. 

4.9 Pokud se kterékoliv ustanovení VOP či Smlouvy ukáže být nebo se stane neplatným nebo neúčinným 
nebo se k němu ze zákona nebude přihlížet, nebude tím dotčena platnost, účinnost ani právní 
bezvadnost zbývajících ustanovení. 

 

5.1 U všech nabízených služeb uvedených ve Smlouvě, popř. u dalších služeb, o které bude nabídka 
v budoucnu případně rozšířena, platí pravidla uvedená ve VOP. 

5.2 Ceníky služeb jsou přílohou Smlouvy (dále jen „Ceníky služeb“), přičemž uzavřením Smlouvy a volbou 
dané služby Klient prohlašuje, že se s aktuálně platnými cenami vybrané služby předem seznámil a 
s těmito cenami souhlasí, včetně jejich případné úpravy dle níže uvedených pravidel. Ceníky služeb jsou 
nedílnou součástí Smlouvy. 

5.3 Ceníky služeb jsou platné vždy na období 1 kalendářního roku. Poskytovatel je oprávněn jednostranně 
upravovat Ceník služeb. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud dojde ke zvýšení ceny 
dle Ceníku služeb do 10 % (včetně) v průběhu jednoho kalendářního roku (oproti cenám dle předchozího 
kalendářního roku), není Klient z tohoto důvodu oprávněn Smlouvu či její část vypovědět ani od ní 
odstoupit, neboť uzavřením Smlouvy předem souhlasí se sjednáním ceny, která může být tímto 
způsobem navýšena. Pokud dojde ke zvýšení ceny dle Ceníku služeb o více než 10 % v průběhu jednoho 
kalendářního roku a Klient s touto změnou nebude souhlasit, je Klient do 1 měsíce ode dne obdržení 
oznámení o změně Ceníku služeb oprávněn Smlouvu či její část z tohoto důvodu písemně vypovědět 
s okamžitou účinností. Pokud Klient Smlouvu či její část nevypoví, platí, že se změnou Ceníku služeb 
souhlasí a nové ceny se stávají součástí Smlouvy. 

5.4 V případech dle čl. 5.3 VOP platí, že pokud je zvýšen Ceník služeb o více než 10 % pouze ve vztahu 
k jedné ze služeb čerpaných Klientem, vzniká Klientovi právo vypovědět pouze část Smlouvy týkající se 
dané služby, ve vztahu k ostatním službám zůstává Smlouva i nadále platnou a účinnou. 

Smluvní strany konstatují, že smluvená výpovědní doba je dostatečná k obstarání plnění obdobného 
k předmětu Smlouvy od jiného dodavatele. 

5.5 Cena za službu se hradí po poskytnutí příslušné služby na základě Poskytovatelem vystavené 
faktury – daňového dokladu se splatností 14 dní ode dne vystavení, nebude-li dohodnuto jinak. Faktury 
– daňové doklady budou zasílány Klientovi elektronicky. Veškeré ceny služeb uvedené v Ceníku služeb 
či sdělené či dohodnuté jiným způsobem jsou vždy bez DPH. Poskytovatel je k cenám oprávněn připočíst 
DPH dle platných právních předpisů. 

5.6 V případě prodlení Klienta s úhradou ceny za službu či jakékoliv jiné platby dle Smlouvy, je Klient 
povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

5.7 V případě, že poskytnutí služby v dohodnutý den neproběhne z důvodů na straně Klienta, popř. Klient 
neposkytne požadovanou součinnost pro poskytnutí služby, je Klient povinen uhradit Poskytovateli 
smluvní pokutu ve výši rovnající se ceně dané služby. 
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6.1 Předmět činnosti Poskytovatele v oblasti BOZP: 
a) Pravidelná roční prověrka dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců a 
vedoucích zaměstnanců v souladu s § 108 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále 
jen „ZP“), včetně zápisu zpracování z této kontroly pro příslušný počet objektů. 
b) Vypracování osnovy pro periodická školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců a 
vedoucích zaměstnanců v souladu s § 103 odst. 2 a 3 ZP. 
c) Periodické roční školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců a vedoucích 
zaměstnanců. 
d) Vyhledávání a vyhodnocení rizik na pracovišti v souladu s § 102 odst. 3 a 4 ZP. 
e) Odborná pomoc a konzultace při kontrole oblastním inspektorátem práce po dobu trvání kontroly, 
pokud předtím byla Poskytovatelem provedena revize správnosti a úplnosti dokumentace (revize je 
v ceně paušálu; cena za případné úpravy či vyhotovení nové dokumentace bude upřesněna po její 
revizi). 
f) Konzultace a poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při změnách právní úpravy. 
g) Certifikát o absolvovaném periodickém školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců. 

6.2 Předmět činnosti Poskytovatele v oblasti PO: 
a) Preventivní prohlídka objektů Klienta a návrh přijatých opatření v souladu s § 5 odst. 1 písm. e) zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném 
znění („Zákon o PO“). 
b) Periodické roční školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v oblasti požární ochrany v souladu 
s § 16 Zákona o PO. 
c) Vypracování a aktualizace plánu periodického školení zaměstnanců o požární ochraně. 
d) Odborná pomoc a konzultace při kontrole státního požárního dozoru po dobu trvání kontroly, pokud 
předtím byla Poskytovatelem provedena revize správnosti a úplnosti dokumentace (revize je v ceně 
paušálu; cena za případné úpravy či vyhotovení nové dokumentace bude upřesněna po její revizi). 
e) Konzultace a poradenství v oblasti požární ochrany při změnách právní úpravy. 
f) Certifikát o absolvovaném periodickém školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců. 

6.3 Předmět činnosti Poskytovatele v oblasti školení: 
Poskytovatel poskytuje různé druhy školení. Typ požadovaného školení, počet zaměstnanců, místo 
konání školení a další potřebné údaje jsou uvedeny ve Smlouvě (či její příloze), popř. budou Klientem 
sděleny jinak. Další činnosti mohou být dohodnuty s Klientem individuálně.  


