
Interní číslo: SM-OBCH-4296

Smlouva o spolupráci
pří inzerci v reklamním systému Seznam Sklík a poskytování dalších reklamních plnění

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský
zákon ík“)

Smluvní strany:

I. Obchodní firma: Seznam.cz, a.s.
Sídlo: Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00
IČO: 26168685
DIČ: CZ26168685
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493
č. bank. úč.: 5020019940/5500
2^stoupená obchodním ředitelem společnosti, Martinem Švarcem
jako poskytovatel reklamního prostoru (dále jen „společnost Seznam.cz“)

2, Obchodní firma: Vysočina Tourism, příspěvková organizace 
Sídlo: Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava
IČO: 28263693
DIČ: neplátce
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1 571
zastoupená Ing. Tomášem Čihákem, ředitelem
č. bank. úč.: 4200143303/6800
jako kupující reklamního prostoru (dále jen „Partner")

uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu o spolupráci (dále jen „Smlouva") v následujícím znění:

I.
Předmět Smlouvy

1. Společnost Seznam.cz je právnickou osobou podnikající v oblasti internetu s tím, že mimo jiné provozuje 
reklamní systém pay per click pod obchodním označením Seznam Sklik (dále jen „Seznam Sklik", 
případně jen „Sklik"), a poskytuje další služby v oblasti internetové reklamy.

2. Partner je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Kraj Vysočina, IČO: 70890749, se sídlem 
Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, a v rámci této Smlouvy působí jako zadavatel, který na základě svých 
jednotlivých přímých objednávek u společnosti Seznam.cz zadává inzerci v reklamním systému Seznam 
Sklik. Partner má dále zájem o využití Regionálního balíčku bannerových ploch Skyscraper a Super 
Mobilní Square. Jednotlivá plnění jsou blíže specifikována v mediaplánech, které tvoří přílohu č. I této 
Smlouvy jako její nedílnou součást (dále jen „Mediaplány").

3. Předmětem Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících ze spolupráce společnosti 
Seznam.cz a Partnera při zadávání a realizaci inzerce v reklamním systému Seznam Sklik a využití 
Regionálního balíčku bannerových ploch Skyscraper a Super Mobilní Square.

II.
Závazky a oprávnění smluvních stran

1. Společnost Seznam.cz se zavazuje poskytnout Partnerovi reklamní plnění v rámci služby Seznam Sklik 
a dále bannerových ploch na serverech www.seznam.cz a www.super.cz. jak je blíže specifikováno 
v Mediaplánech.

2. Partner se zavazuje uhradit společnosti Seznam.cz cenu za reklamní plnění uvedené v odst. 1 této Smlouvy, 
a to ve výši stanovené v Mediaplánech a v souladu s platebními podmínkami uvedenými v čl. III. této 
Smlouvy.

http://www.seznam.cz
http://www.super.cz


3. Partner je na základě této Smlouvy výslovně oprávněn realizovat inzerci výlučně pro svoji potřebu.

4. Tato Smlouva se řídí Obchodními podmínkami pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních 
prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a.s., jejichž aktuální znění je 
umístěno na internetové adrese (URL): https://\vvvw.seznam.cz/reklama/cz/obsahovv-web/obchodni- 
podminkv/ (dále jen „Obchodní podmínky"), Smluvními podmínkami služby Seznam Sklik (dále jen 
„Smluvní podmínky"), jejichž aktuální znění je umístěno na internetové adrese (URL): 
https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smiuvni-podminkv/ a Pravidly inzerátů, jejichž aktuální znění je 
umístěno na internetové adrese (URL): https://napoveda.sklik.cz/pravidla/. Partner prohlašuje, že se 
seznámil se zněním Obchodních podmínek. Smluvních podmínek a Pravidel inzerátů a zavazuje se jimi 
řídit. S ohledem na ustanovení § 1752 Občanského zákoníku si společnost Seznam.cz vyhrazuje právo 
Obchodní podmínky a Smluvní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Případná změna bude Partnerovi 
oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy. Partner je oprávněn takové změny odmítnout a v takovém 
případě povinen z tohoto důvodu Smlouvu vypovědět.

5. V případě, že znění Smlouvy bude v rozporu s Obchodními podmínkami či Smluvními podmínkami, 
ustanovení Smlouvy má před Obchodními podmínkami či Smluvními podmínkami přednost.

III.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková výše plnění dle této Smlouvy nepřesáhne za dobu jejího trvání 
částku ve výši 238.560,- Kč včetně zákonné sazby DPH. Podrobný rozpis cen za jednotlivá plnění je 
uveden v Mediaplánech.

2. Partner se zavazuje uhradit cenu za plnění dle této Smlouvy na základě vystavených zálohových faktur ze 
strany společnosti Seznam.cz ve lhůtě splatnosti uvedené na těchto zálohových fakturách. Faktury s 
náležitostmi daňového dokladu se vystavují do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň, nebo 
přiznat uskutečnění plnění, kterým je den vystavení daňového dokladu, den přijetí úplaty nebo den 
poskytnutí služby (den skončení reklamní kampaně), a to tím dnem, který nastane dříve.

3. Fakturace se řídí Obchodními podmínkami.

4. Dnem úhrady se rozumí den připsání částky na účet společnosti Seznam.cz.

5. Pro užívání systému Seznam Peněženka platí Smluvní podmínky Klientská zóna a Peněženka, jejichž 
aktuální znění je umístěno na internetové adrese (URL): https.7/napoveda.seznam.cz/cz/smluvni- 
podminky/podminky-klientska-zona-penezenka/. Partner prohlašuje, že se s těmito smluvními 
podmínkami seznámil a zavazuje se jimi řídit.

IV.
Ochrana informací a dat

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytovat veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých 
závazků dle této Smlouvy.

2. Obě smluvní strany se zavazují, že nevyužijí pro sebe a ani neposkytnou žádné třetí osobě důvěrné 
informace, které jim byly nebo budou zpřístupněny o druhé smluvní straně v souvislosti s plněním podle 
této Smlouvy.

3. Nedohodnou-Ii se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné informace podle předchozího 
bodu tohoto článku všechny informace, které jsou součástí obchodního tajemství, například popisy nebo 
části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a know-how, informace o provozních 
metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie 
nebo jejich části, statistiky reklamních kampaní, nabídky, kontakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání 
s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, 
o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímací stranou by 
předávající straně mohlo způsobit újmu.

4. Za důvěrné dle předchozích bodů se nepovažují informace, které se staly veřejně známými, aniž by to 
zavinila záměrně či opomenutím přijímací strana, dále ty, které měla přijímací strana legálně k dispozici

https:///vvvw.seznam.cz/reklama/cz/obsahovv-web/obchodni-podminkv/
https:///vvvw.seznam.cz/reklama/cz/obsahovv-web/obchodni-podminkv/
https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smiuvni-podminkv/
https://napoveda.sklik.cz/pravidla/


před uzavřením této Smlouvy, nebo které jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímací strana 
dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo informacemi třetí strany.

5. Společnost Seznam.cz se zavazuje, že data, která obdrží pro účely splnění úkolů podle této Smlouvy od 
Partnera, nevyužije pro sebe, neposkytne je třetím osobám, s výjimkou případů, kdy tak bude povinna dle 
donucujícího ustanovení právního předpisu nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci.

Doba trvání Smlouvj'

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 23. 10. 2019.

2. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění Smlouvy 
v registru smluv a splnění dalších povinností s tímto souvisejících se zavazuje zajistit Partner, a to 
neprodleně po podpisu této Smlouvy, přičemž Partner se zavazuje nejpozději do pěti (5) dnů ode dne 
uveřejnění Smlouvy doručit společnosti Seznam.cz potvrzení o tomto uveřejnění emailem na adresu: 
katerina.hartmanova@rirma.seznam.cz.

3. Tuto Smlouvu lze ukončit výpovědí, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí I měsíc a začíná běžet 
prvním dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Společnost Seznam.cz 
je dále oprávněna ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí v případě porušení jakékoli fakturační a/nebo 
platební podmínky stanovené touto Smlouvou ze strany Partnera. Výpověď je v takovém případě účinná 
dnem jejího doručení Partnerovi.

4. Písemnou dohodou smluvních stran lze tuto Smlouvu ukončit kdykoliv.

5. Společnost Seznam.cz je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, tj. s okamžitou 
účinností, v případě opakovaného nedodržení platebních podmínek ze strany Partnera a/nebo v případě, že 
Partner poruší článek IV. odst. 2 a/nebo 3 a/nebo 4 a/nebo článek 11. odst. 3 této Smlouvy, jakož i v případě 
porušení Smluvních podmínek Seznam Sklik a/nebo Pravidel pro inzeráty. Výpověď Smlouvy dle tohoto 
ustanovení nezbavuje společnost Seznam.cz možnosti nárokovat náhradu způsobené újmy.

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouvaje vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom (1).

2. Tato Smlouva se řídí platnými právními předpisy ČR. Smluvní strany stanovují, že soudem příslušným 
rozhodovat spory vyplývající z této Smlouvy je obecný soud společnosti Seznam.cz.

3. Změny této Smlouvy mohou být provedeny pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran. 

Příloha č. 1 - Mediaplány

V Praze dne

Vysočina Tourism, příspěvková 
organizace

obchodní ředitel
Ing. Tomáš Čihák 
ředitel

.C2. S<iTnarr..cz, a-S-
Radlická 3254/10. 150 CO

IČ; 26 16 86 85 DK/ C4i.to168Go5
(c) 234 694 111 e-mg.'''.

Vysočina Tourism,
příspěvková organizace 

Ne Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava 
:Č- 58P63693

mailto:katerina.hartmanova@rirma.seznam.cz
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Vysočina Tourism
příspěvková organizace 

Na Stoupách 144/3,586 01 Jihlava 
IČ: 28263693


