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Smlouva o inzerci 
 
 
Společnost: MAFRA, a.s. 
se sídlem: Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 
IČ:  45313351 
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1328 
zastoupená: Ing. Michal Berka, místopředseda představenstva a Mgr. Michal Hanák, 
člen představenstva 
 
(dále jen „MAFRA“) 
 
a 
 
Společnost: Státní zemědělský intervenční fond 
se sídlem: Ve Smečkách 801 / 33, Praha 1, PSČ 110 00 
IČ:  48133981 
zřízený zákonem č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů   
zastoupená: Ing. Martin Šebestyán, MBA., ředitel Státního zemědělského intervenčního   
fondu  
 
(dále jen „partner“) 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 1724 odst. 1 a 

násl. a § 1746  odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tuto 
 
 

smlouvu o inzerci 
 
 

I. 
1. MAFRA je mimo jiné vydavatelem deníku Mladá fronta DNES a provozovatelem 

internetového portálu jobDNES.cz. 
 
2. Partner je na základě této smlouvy o inzerci s MAFRA oprávněn inzerovat na 

internetovém portálu jobDNES.cz svoji personální inzerci, tj. inzerci týkající se 
volných pracovních míst v organizaci partnera, a to v souladu s touto smlouvou o 
inzerci,  s platnými Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti MAFRA, a.s. a 
s platnými Všeobecnými obchodními podmínkami MAFRA, a.s. pro inzerci na portálu 
jobDNES.cz, které tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 2 a jsou nedílnou součástí této 
smlouvy o inzerci (dále jen „smlouva“).  

 
II. 

Předmět smlouvy, cena a platební podmínky 
 

1. Inzerce na internetovém portálu uvedeném v článku I. bod 2 je zajišťována 
prostřednictvím tzv. nabitého konta po podpisu této smlouvy a na základě 
uhrazených faktur dle článku II. bodu 3 a bodu 4 této smlouvy.  

 
2. MAFRA poskytne partnerovi následující služby: 
 

   a.) Inzerce 500 pracovních pozic ročně na pracovním portálu jobDNES.cz na 30 dní 
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(garantovaná cena za 1 inzerát 150,- Kč bez DPH) včetně možnosti                
aktualizace inzerátů 

c.) Inzerce pracovních pozic dle výběru partnera na zpravodajském portálu     
iDNES.cz  na homepagi – 7 denní intervaly (jednotková cena 3.000,- Kč, bez 
DPH za 1 pracovní pozici) 

d.) Inzerce pracovních pozic dle výběru partnera na zpravodajském portálu 
iDNES.cz v detailu článků – 7 denní intervaly (jednotková cena 2.000,- Kč bez 
DPH za 1 pracovní pozici) 

e.) Možnost zařazení inzerátů do přednostních výpisů na portálů jobDNES.cz 
kdykoliv v průběhu využívání služby – 7 denní intervaly (jednotková cena 
3.000, Kč bez DPH za 1 pracovní pozici) 

f.) Možnost inzerce v novinách MF DNES, Lidové noviny a METRO, regiony dle 
vlastního výběru partnera nebo celostátní vydání inzerát do 300 znaků 
(jednotkové ceny dle aktuálního ceníku jobDNES.cz) 

g.) Neomezený přístup do aktualizované databáze životopisů uchazečů o 
zaměstnání po celou dobu využívání služby v souladu se zákonem č. 101/2000 
Sb.,  o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákonem č. 262/2006 Sb.,Zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů 

h.) Zveřejnění loga partnera v sekci TOP Zaměstnavatelé na homepage portálu 
jobDNES.cz po celou dobu využívání služby s odkazem na aktuální pracovní 
pozice umístěné na portálu jobDNES.cz 

i.) Zřízení přístupů pro všechny oprávněné zaměstnance  partnera do softwaru 
jobDNES profi pro další práci s uchazeči jako je ukládání životopisů do 
příslušných složek podle jednotlivých kol výběrového řízení, možnost poznámek 
a hodnocení uchazečů, možnost hromadných mailu uchazečům jako pozvání na 
pohovor nebo zamítnutí uchazeče, možnost využití online dotazníků nebo video 
pohovorů, možnost přeposlání profilů kandidátů včetně životopisu příslušnému 
vedoucímu 

j.) Zřízení přístupu do administrace portálu jobDNES.cz pro libovolný počet 
oprávněných zaměstnanců partnera 

k.) Propojení portálu jobDNES.cz s webovými stránkami partnera www.szif.cz dle 
požadované specifikace partnera 

l.) Propojení odpovědí uchazečů o zaměstnání s formulářem odpovědí umístěným 
na webových stránkách partnera 

m.) Zřízení přístupu k online statistikám inzerátů o počtu odpovědí na danou pozici, 
o počtu zobrazení inzerátu, o počtu vytištění inzerátu a o počtu doporučení 
pozice známému) 

n.) Doba implementace služeb partnerovi do 30 kalendářních dnů od podpisu 
smlouvy 

o.) Kontaktní podpora pro partnera v pracovních dnech od 08.30 – 17.00 hod. 
p.) Cenový program partnerovi umožňuje zvolit inzerci v rámci výše uvedených 

médií v libovolné kombinaci. Partner je omezen pouze výši svého „nabitého 
konta“. 

q.) Partner je dále rovněž oprávněn využít jakokýkoli jiný typ ostatních medií 
z nabídky portálu jobDNES dle Ceníku, až do výše „nabitého konta“. Ceny všech 
inzertních služeb za jednotlivé personální inzeráty a jejich případné kombinace 
jsou uvedeny v Ceníku, který tvoří přílohu č. 3 a je nedílnou součástí této 
smlouvy. Ceny ostatních médií uvedených v Ceníku jsou v platnosti po celou 
dobu platnosti a účinnosti této smlouvy.  

 
3. Cena inzerce se řídí ujednáním obsaženým v tomto článku a cenami uvedenými 

v Ceníku. Celková cena inzerce, která je předmětem této smlouvy je 2.000.000,- Kč 

http://www.szif.cz/
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bez DPH, a bude uhrazena následujícím způsobem: MAFRA vystaví každý rok 
partnerovi fakturu – daňový doklad (dále jenom faktura) ve výši 400.000,- Kč bez 
DPH. První faktura bude vystavena k 01. 02. 2017, druhá faktura bude vystavena k 
01. 02. 2018, třetí faktura bude vystaven k 01. 02. 2019, čtvrtá faktura bude 
vystavena k 01. 02. 2020 a pátá faktura bude vystavena k 01. 02. 2021. DPH bude 
k ceně připočteno podle aktuálně platných a účinných právních předpisů. 

 
4. Splatnost daňového dokladu – faktury je 14 dnů ode dne jeho doručení 

partnerovi.Termínem úhrady daňového dokladu - faktury se rozumí den odepsání 
dohodnuté částky z účtu partnera ve prospěch účtu MAFRA uvedeného na 
faktuře. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že nebude mít 
odpovídající náležitosti, je partner oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k 
doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového 
dokladu. 

 
5. „Nabití konta“ ve výši partnerem uhrazené faktury v tom kterém roce nastává 

připsáním této částky na účet MAFRA uvedený na faktuře. Den uskutečnění „nabití 
konta“ (tj. připsání fakturované ceny na účet MAFRA) oznámí MAFRA partnerovi na 
email:  hana.svobodova@szif.cz    

 
6. Partner se zavazuje vyčerpat služby inzerce sjednané touto smlouvou nejpozději do 

5 let ode dne uskutečněného „nabití konta“. Nevyčerpá–li partner objednané služby 
do uvedeného termínu, nárok na vyčerpání zbývající částky ve firemním profilu 
partnera zaniká a partner nemá rovněž nárok na vrácení částky za nevyčerpané 
služby. 

 
 

III. 
Ostatní ujednání 

 
1. Partner je plně odpovědný za obsah svojí inzerce. Partner se zavazuje, že inzerce 

předaná MAFRA k uveřejnění podle této smlouvy nebude v rozporu s právem, 
dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku a že uveřejněním inzerce 
nebudou neoprávněně dotčena práva o oprávněné zájmy třetích osob (zejména, 
nikoliv však pouze, např. právo na ochranu osobnosti člověka, právo na ochranu 
názvu, pověsti nebo soukromí právnické osoby, autorská práva a práva k ochranné 
známce aj.), a nebudou rovněž porušeny žádné obecně závazné právní předpisy, 
zejména zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a 
že všechny finanční nároky vyplývající z užití autorských děl, popřípadě podobizen 
fyzických osob užitých v rámci inzerce, byly ke dni předání podkladů inzerce 
partnerem uspokojeny. Partner se zavazuje, že pokud MAFRA vznikne prokazatelně 
v důsledku uveřejnění inzerce partnera, předané MAFRA k uveřejnění podle této 
smlouvy, škoda nebo jiná majetková újma, partner tuto škodu (jinou majetkovou 
újmu) v plné výši MAFRA nahradí. Škodou se rozumí i náklady případného soudního 
či rozhodčího řízení, včetně nákladů na právní zastoupení v těchto věcech. 

 
2. Obě strany této smlouvy se zavazují, s výjimkou plnění svých zákonných povinností, 

zachovávat mlčenlivost o všech informacích týkajících se druhé smluvní strany, které 
se dozvěděly při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní, a které nejsou v 
příslušných kruzích obecně známé či které obsahují obchodní tajemství příslušné 
smluvní strany. Tímto ustanovením však není omezena žurnalistická činnost 

mailto:hana.svobodova@szif.cz
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redaktorů médií provozovaných MAFRA. MAFRA se však zavazuje neseznámit své 
redaktory s informacemi získanými při plnění této smlouvy či v souvislosti s ní. 

 
3. Jestliže vznikne nesoulad či rozpor mezi ustanoveními této smlouvy a Všeobecnými 

obchodními podmínkami společnosti MAFRA, a.s. nebo Všeobecnými obchodními 
podmínkami MAFRA, a.s pro inzerci na portálu jobDNES.cz mají ustanovení této 
smlouvy přednost. 

 
      IV. 

Doba trvání smlouvy 
 

1.Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadání zakázky malého rozsahu na 
služby č. T00216V00048366 ze dne 14. 12. 2016 ze strany partnera a její trvání se 
sjednává na dobu určitou od 01. 02. 2017 do 31. 01. 2022 
 
2. Tuto smlouvu je možno předčasně ukončit k jakémukoli datu, a to buď písemnou 
dohodou obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí jedné smluvní strany zaslanou 
doporučeně na adresu druhé smluvní strany nejméně 60 dní před datem, k němuž má 
být tato smlouva výpovědí ukončena. 
 

V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník,  ve znění pozdějších předpisů, a to ve smyslu jeho ustanovení § 
1746 odst. 2 upravujícího smlouvy, které nejsou podle Občanského zákoníku 
upraveny zvláště jako typ smlouvy. 

 
2. Tato smlouva upravuje pouze vztahy týkající se personální inzerce, v rozsahu v ní 

dojednaném a nemůže být použita na jakékoliv vztahy týkající se případně jiného 
druhu inzerce partnera u MAFRA. 

 
3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou 

číslovaných dodatků podepsaných řádně oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.  

 
4. Případné odstoupení jedné ze stran od této smlouvy má vždy účinky od data jeho 

učinění /ex nunc/ a nedotkne se služeb, které byly řádně poskytnuty a zaplaceny do 
tohoto data. 

 
5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze 

smluvních stran. 
 
 
Přílohy:   
č. 1   Všeobecné obchodní podmínky společnosti MAFRA, a.s., platné od 01. 01. 2017 
č. 2   Všeobecné obchodní podmínky MAFRA, a.s pro inzerci na portálu jobDNES.cz,  
         platné od 01. 01. 2014 
č. 3   Ceník platný od 01. 02. 2017 
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V Praze, dne ……………………… V Praze, dne ……………………… 
 
 
…………………………………………... 
Ing. Michal Berka, místropředseda 
představenstva MAFRA 
 
 
 
…………………………………………... 
Mgr. Michal Hanák, člen představenstva 
MAFRA  
 
 

 
 
……………………………………. 
Ing. Martin Šebestyán, MBA., ředitel 
Státního zemědělského intervenčního 
fondu 
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