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(dále jen Poskytovatel) 

uzavírají 

smlouvu o poskytnutí služby GoSMS č. 176729/289146 

číslo smlouvy zákazníka: 2020/SITMP/0060 

která nahrazuje a ukončuje smlouvu č. - 

1. Předmět smlouvy 

1.1. Poskytovatel se na základě této smlouvy (dále jen “Smlouva”) zavazuje poskytovat Zákazníkovi služby v 

rozsahu a za podmínek uvedených v této Smlouvě a v aktuálně platných všeobecných podmínkách pro 

poskytování služeb GoSMS (dále jen “Podmínky”), ceníku služeb GoSMS (dále jen “Ceník”) a reklamačním 

řádu GoSMS (dále jen “Reklamační řád”), které tvoří nedílnou součást Smlouvy a jsou dostupné na 

internetových stránkách www.xxx. Za poskytnuté služby se Zákazník zavazuje uhradit cenu v souladu s touto 

Smlouvou, Ceníkem a Podmínkami, případně Reklamačním řádem, pokud v této Smlouvě není ujednáno jinak 

(když touto Smlouvou mohou být sjednány zejména odlišné podmínky cenové, platební, apod.). 

1.2 Zákazník potvrzuje, že se se zněním Podmínek, Reklamačního řádu, případně Ceníku účinným ke dni 

podpisu této Smlouvy seznámil. 

2. Specifikace služby GoSMS 

2.1. Služba GoSMS slouží k hromadnému rozesílání informačních SMS. Prostřednictvím GoSMS je možné 

rozesílat zejména SMS informační (informování zákazníků, občanů, zaměstnanců a dalších subjektů o 

jakékoliv akci, události či nenadálé situaci), SMS notifikační (informování zákazníků a dalších subjektů o stavu 

objednávek, zasílání přihlašovacích údajů, informace o stavu doručení zboží a řada dalších), SMS 

marketingové (propagace produktů nebo služeb), SMS soutěžní (zapojení klientů Zákazníka do interakce se 

značkou Zákazníka), apod., přičemž Poskytovatel Služby neodpovídá za obsah a charakter SMS.  

 

ZooControl, s.r.o. 

Planá 67, 370 01 České Budějovice 

IČ: 

DIČ: 

V zastoupení: 

E-mail: 

Tel: 

Číslo účtu:  

05766656 

CZ05766656 

Ing. Jiří Malecha na 

základě plné moci 

xxx 

xxxx 

xxx 

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, 

vedeném u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích od 1.2.2017, spisová značka 

C.25800 

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, 

příspěvková organizace 

Dominikánská 288/4, 301 00 Plzeň 

IČ: 66362717 

DIČ: CZ766362717 

V zastoupení: Ing. Luděk Šantora, MBA, ředitel 

Kontakt. osoba ve 

věcech technických: Ing. Libor Červený, MBA, ředitel úseku 

Infrastruktura E-mail: xxx 

Tel: xxxx 

(dále jen Zákazník) 

http://www.xxx/
mailto:podpora@gosms.cz
mailto:cerveny@plzen.eu
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2.2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Zákazníkovi služby v rozsahu vymezeném touto Smlouvou a 

Zákazník se za tyto služby zavazuje uhradit zde uvedenou cenu, včetně případných souvisejících 

poplatků (když odchylná ujednání uvedená v této Smlouvě mají přednost před odlišnými ujednáními 

uvedenými v Ceníku), přičemž Zákazník výslovně uvádí, že se s obsahem těchto ustanovení seznámil a 

veškeré výrazy v nich uvedené jsou pro něho srozumitelné a jejich význam je mu známý. 

3. Ceník SMS 

 

„GoSMS“: V základním nastavení jsou zprávy odesílány pod označením GoSMS 
„info-sms“: Jako odesílatele je možné si zvolit obecný název 
Vlastní odesílatel: Vytvořte si vlastní unikátní název odesílatele (max. 11 znaků) - například „boticky.cz“ 
Telefonní číslo - náhodné: Zprávy budou zákazníkům přicházet z různých telefonních čísel z rozsahu GoSMS 
Telefonní číslo - vlastní: Bude vám trvale přiděleno jedno konkrétní telefonní číslo

       

  MOBILNÍ SITE V RÁMCI CR   

Odesílatel 
Kvalita doručení 

Aktivace 
Měsíční Možnost SMS Možnost volání 

Cena SMS 
SMS poplatek odpovědi zpět 

„GoSMS“ standardní zdarma zdarma - - 0,79 Kč 

„info-sms“ standardní zdarma zdarma - - 0,79 Kč 

Vlastní odesílatel - 200 Kč 350 Kč - - 0,79 Kč 

Telefonní číslo - náhodné 
standardní 

zdarma zdarma - - 1,19 Kč 

Telefonní číslo - náhodné 
standardní 

zdarma zdarma ANO - 1,29 Kč 

Telefonní číslo - vlastní standardní 200 Kč 350 Kč - - 1,19 Kč 

Telefonní číslo - vlastní standardní 200 Kč 350 Kč ANO - 1,29 Kč 

Ceny jsou uvedeny bez DPH (21 %) 
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Ceny jsou uvedeny bez DPH (21 %) * Příplatky k základní ceně: 
Náhodné telefonní číslo bez možnosti odpovědi: bez příplatku 
Náhodné telefonní číslo s možností odpovědi: + 0,1 Kč / SMS 
Vlastní telefonní číslo bez možnosti odpovědi: bez příplatku 
Vlastní telefonní číslo s možností odpovědi: + 0,1 Kč / SMS 

4. Další služby 

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH (21 %) 

5. Celková cena 

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH (21 %)

OSTATNÍ SÍTĚ 

Destinace Odesílatel „GoSMS“/„info-sms“/ vlastní odesílatel Odesílatel telefonní číslo - základní 

cena * 

ČR - fixní sítě 2,00 Kč 2,00 Kč 

Slovensko 1,00 Kč 2,50 Kč 

Polsko 1,00 Kč 2,50 Kč 

Maďarsko 1,50 Kč 2,50 Kč 

Rumunsko 2,00 Kč 2,50 Kč 

Ostatní země 2,70 Kč 2,50 Kč 
 

4.1. 

UNIKÁTNÍ NÁZEV ODESÍLATELE AKTIVACE MĚSÍČNÍ POPLATEK 

Chci unikátní název: MESTO PLZEN 200 Kč 350 Kč 

 

 
CENA CELKEM BEZ DPH CENA CELKEM S DPH 

5.1. Celková měsíční platba za poskytovanou službu 350,- Kč 423,50 Kč 

5.2. Celková jednorázová platba za poskytovanou službu 200,- Kč 242,- Kč 

5.3. Celková měsíční platba za odeslané SMS dle ceníku SMS dle ceníku SMS 
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6.1 Uživatelské jméno: xxx 

6. Přihlašovací údaje - samoobsluha 

7. Způsob fakturace 

7.1. Vyberte jeden ze způsobů fakturace: 

x Elektronická fakturace na e-mail ve formátu PDF (zdarma) Elektronická faktura se doručuje 

elektronicky na e-mailovou adresu: xxx 

7.2. Možnost pravidelné fakturace za předcházející měsíc (tzv. Postpaid) 

7.3. Doba splatnosti daňových dokladů je 21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu 

objednateli. 

7.4. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

7.5 Překročení cen je možné pouze zákonnou změnou sazeb DPH. 

7.6 Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení příslušných 

obecně závazných předpisů platných na území České republiky, a dále číslo této smlouvy. Nebude-li faktura 

obsahovat požadované náležitosti, případně bude-li neúplná či nesprávná, je objednatel oprávněn ji (resp. její 

kopii) ve lhůtě splatnosti vrátit k opravě či doplnění. Ode dne doručení nové faktury běží nová lhůta splatnosti. 

Úhradou ceny se pro účely této smlouvy rozumí den, kdy byla finanční částka odepsána z účtu objednatele. 

7.7. Poskytovatel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. 

d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než 

takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve poskytovatele 

k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto 

daňového dokladu. 

7.8. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 

smlouvy bude o poskytovateli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 

přístup skutečnost, že poskytovatel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby poskytovateli 

uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto 

poskytovateli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a 

zákona č. 235/2004 Sb.

mailto:jurosko@plzen.eu
mailto:sitmp-fakturace@plzen.eu
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8. Ostatní ujednání 

8.1. V případě prodlení se zaplacením ceny ze strany Zákazníka má Poskytovatel právo požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení a vedle 

uvedené smluvní pokuty taktéž úhradu úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. 

8.2. Smluvní strany se dále dohodly na následujících podmínkách poskytování Služby (když odchylná 

ujednání uvedená v této Smlouvě mají přednost před odlišnými ujednáními uvedenými v Podmínkách): 

8.3. Smluvní strany se touto smlouvou zavazují učinit veškerá smluvní a technická opatření zabraňující 

zneužití či prozrazení důvěrných informací, a to zejména informací, které tvoří konkurenčně významné, 

určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí 

se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení (obchodní 

tajemství dle § 504 Z.Č. 89/2012) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o 

ochraně osobních údajů (GDPR) a zákona o ochraně osobních údajů č. 110/2019 Sb. 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Právní vztahy v této Smlouvě, Podmínkách, či Reklamačním řádu neupravené, ale z ní vyplývající, 

se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

9.2. Tuto Smlouvu je možné měnit na základě vzájemné dohody smluvních stran, a to výlučně formou 

písemných, vzestupně číslovaných dodatků této Smlouvy uzavřených v listinné podobě. 

9.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v 

registru smluv, které zajistí zákazník. Je uzavřena na dobu neurčitou a vyhotovena ve dvou 

vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

9.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny ukončit smlouvu: 

•Dohodou smluvních stran. 

•S jednoměsíční výpovědní lhůtou bez uvedení důvodu. Lhůta počíná běžet prvním dnem 

měsíce následujícího po prokazatelném doručení výpovědi 

9.5. Zákazník výslovně uvádí, že se s obsahem této Smlouvy seznámil a veškeré výrazy v ní uvedené 

jsou pro něho srozumitelné a jejich význam je mu známý. Zákazník potvrzuje, že před uzavřením 

Smlouvy měl možnost dotázat se Poskytovatele na význam jakéhokoliv výrazu uvedeného v této 

Smlouvě, Podmínkách či Reklamačním řádu. 

9.5. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého 

souhlasu ji podepisují. 

V Plané dne 9.4. 2020 Ing. Jiří Malecha 

V Plzni dne 9.4.2020 Ing. Luděk Šantora, MBA, ředitel 


