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DIČ: CZ26441381 ------------------ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ INZERCE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „občanský zákoník")

1. Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený: Mgr. Ing. Zdeňkem Kadlecem, dr. h. c., ředitelem krajského úřadu 
IČO: 70890749 
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., Jihlava 
č.ú.: 4050005000/6800 
(dále jen „objednatel")

2. LMCs.r.o.
se sídlem: Jankovcova 1569/2c, Praha 7, Holešovice
IČO: 26441381
DIČ: CZ26441381
jednající: Ing. Milan Jasný, jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82484 
bankovní spojení: Československá obchodní banka 
č.ú.: 170158265/0300 
(dále jen „poskytovatel")

I.
Účel smlouvy

1) Poskytovatel je mj. provozovatelem internetových portálů Jobs.cz a Prace.cz.
2) Objednatel je na základě této smlouvy oprávněn inzerovat na internetových portálech Jobs.cz a 

Práce.cz svoji inzerci ve věci volných pracovních míst.

II.
Předmět smlouvy

1) Inzerce podle čl. I odst. 2 této smlouvy je zajišťována prostřednictvím tzv. „Balíčku inzerátů na 
Jobs.cz a Prace.cz - KOMBI 20“ (zveřejnění 20 inzerátů na Jobs.cz nebo 40 na Prace.cz) včetně 
týdenního přesunu na začátek výpisu (dále jen “balíček").

2) Zadat inzerci je objednatel oprávněn nejdříve dnem nabytí účinnosti této smlouvy, a to 
prostřednictvím svého registrovaného přístupu na portálech Jobs.cz a Práce.cz.

III.
Práva a povinnosti smluvních stran

1) Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje zajistit zveřejnění inzerátu dle této smlouvy v den 
zadání inzerátu objednatelem na portálech Jobs.cz a Práce.cz.

2) Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za inzerci cenu uvedenou v článku III. odst. 1 této 
smlouvy.

3) Objednatel se zavazuje vyčerpat službu inzerce v rámci balíčku nejpozději do 1 roku od účinnosti 
této smlouvy. Nevyčerpá-li objednatel do uvedeného termínu objednané služby, nárok na 
vyčerpání zbývající částky zaniká a nemá zároveň nárok na vrácení nevyčerpané služby.

4) Objednatel je odpovědný za obsah svojí inzerce a zavazuje se, že obsah zadané inzerce nebude 
v rozporu s právem a dobrými mravy.

IV.
Cena a platební podmínky

1) Cena balíčku se dohodou smluvních stran stanoví ve výši 88 451 Kč včetně DPH (dále jen 
,,cena“). Cena je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 
poskytovatele.

2) Cenu zaplatí objednatel formou bezhotovostního převodu na účet poskytovatele uvedený 
v záhlaví této smlouvy na základě faktury vystavené poskytovatelem po podpisu smlouvy. Účet 
poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn
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způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). 
V případě, že v době platby tento účet nebude zveřejněn u správce daně, zaplatí objednatel cenu 
na jiný účet poskytovatele, který bude zveřejněn v souladu s § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH.

3) Faktura vystavená podle ČI. III. odst. 3 této smlouvy je splatná do 14 dnů ode dne jejího 
prokazatelného doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním vyúčtované částky 
z účtu objednatele.

4) Faktura vystavená poskytovatelem bude obsahovat všechny náležitosti vyplývající z obecně 
závazných právních předpisů, zejména ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a ze zákona o DPH. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit, 
obsahuje-li nesprávné nebo neúplné údaje. Lhůta splatnosti nové faktury s 
opravenými/doplněnými údaji v délce trvání 14 dní běží ode dne doručení nové faktury 
objednateli.

5) Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy poskytovatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
poskytovatelem.

V.
Ukončení smlouvy a sankce

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 1 roku ode dne účinnosti této smlouvy.
2) Objednatel může od smlouvy odstoupit, a to v případě, že poskytovatel nezveřejnil inzeráty 

v souladu s touto smlouvou. Odstoupení nabývá účinnosti dnem prokazatelného doručení jeho 
písemného vyhotovení poskytovateli.

3) Pokud objednatel nezaplatí poskytovateli cenu v termínu uvedeném v článku III. odst. 4 této 
smlouvy, je poskytovatel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny za 
každý i započatý den prodlení.

4) Před uplynutím doby, na kterou byla sjednána, lze platnost smlouvy ukončit písemnou dohodou 
smluvních stran.

VI.
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva se vypracovává ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
jedno.

2) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.

3) Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni 
ani za nápadně nevýhodných podmínek.

4) Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

5) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému 
veřejné správy - Registru smluv.

6) Výběr poskytovatele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání 
veřejných zakázek ze dne 15. 5. 2017.

7) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele poskytovatel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

8) Poskytovatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

9) Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v Registru smluv zveřejní objednatel.
10) Rozhodnutí o uzavření této smlouvy bylo provedeno v souladu s usnesením Rady Kraie Vysočina 

č. 0259/09/2005/RK ze dne 22. 2. 2005.

jednatel
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