
Smlouva o poskytování on-line marketingových služeb 
 
Uzavřená mezi: 
 
KORID LK, spol. s.r.o. 
se sídlem U Jezu 525/4, 
461 80 Liberec 
IČO: 27267351, DIČ: CZ27267351 
Zastoupen: Ing. Otto Pospíšil, Ph.D., jednatel 
 
(dále jen ,objednatel“) 
 
a 
 
OneBerg s.r.o. 
se sídlem Hankova 1506/8, 
301 00 Plzeň,  
IČ: 08696438, DIČ: CZ08696438 
Zastoupen: Mgr. Tomáš Sladký, jednatel  
 
(dále jen ,,zhotovitel“) 
 
(společně jako ,,Strany“ nebo ,,Účastníci“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o online marketingových službách.  

 

I. 
Předmět smlouvy 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele spravovat sociální sítě a prezentovat objednatele na 
sociálních sítích tak, aby podpořil image krajské veřejné dopravy, informoval veřejnost, co je náplní práce 
objednatele, jaké služby pro veřejnost zajišťuje, oslovoval cílovou věkovou skupinu objednatele s  konkrétním 
sdělením.  
Předmětem smlouvy je dále převzetí správy sociálních sítí objednatele zhotovitelem, měsíční správa stránek na 
sociálních sítích Facebook a Instagram a správa propagací stránek na sociálních sítích Facebook a Instagram.  
 
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zajišťovat: 
 
a. Měsíční správa stránky na sociální síti Facebook 
Zhotovitel se zavazuje pro stránku provádět následující práce tak, aby maximalizoval relevantní návštěvnost 
stránky a maximalizoval množství obchodních příležitostí. V rámci tohoto bude Zhotovitel provádět následující: 

• Publikace příspěvků v rozsahu 2 až 3 / týdně 

• Odpovídání na zprávy a komentáře 

• Support (grafika, tvorba obsahu) 

• Dohled a reporting 

b. Měsíční správa účtu sociální sítě Instagram 
Zhotovitel se zavazuje pro stránku provádět následující práce tak, aby maximalizoval relevantní návštěvnost 
stránky a maximalizoval množství obchodních příležitostí. V rámci tohoto bude Zhotovitel provádět následující: 

• Publikace příspěvků v rozsahu 2 až 3 / týdně 

• Odpovídání na zprávy a komentáře 

• Support (grafika, tvorba obsahu) 

• Dohled a reporting 



 
c. Správa propagací stránek na sociálních sítích Facebook a Instagram 
Objednatel se zavazuje za řádně a včas poskytnutou službu zaplatit dohodnutou cenu. 
 

II. 
Stanovení ceny 

1. Celková cena za řádně dokončenou a předanou část předmětu smlouvy, specifikovaného v této smlouvě činí 
=274.000,-Kč (dvě stě sedmdesát čtyři tisíc korun českých).  
 
Za bod a. článku 1. Předmětu objednávky Měsíční správa stránky na sociální sítí Facebook je sjednaná cena =10. 
000,- Kč za každý měsíc spolupráce. 
Za bod b. článku 1. Předmětu objednávky Měsíční správa účtu sociální síti Instagram je sjednaná cena =10.000,- 
Kč za každý měsíc spolupráce. 
Za bod c. článku 1. Předmětu objednávky Měsíční Správa propagací stránek na sociálních sítích Facebook a 
Instagram je sjednaná cena =6.000,- Kč za každý měsíc spolupráce. 
2. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Zhotovitel je plátce DPH. 
3. Zhotovitel hradí samostatně kredity na propagaci, předpokládaná měsíční cena je =6.000,-Kč. 
4.  Strany se dohodly na plnění následujícího harmonogramu plateb za bod a. až c. 
5. Nárok na vystavění první faktury vznikne 1. pracovní den po zahájení prací na článku 1. Předmětu smlouvy 
 
Smluvní strany potvrzují, že zhotovitel provedl první práce na článku 1. Předmětu smlouvy 1. února 2022, tedy 
před uzavřením této smlouvy. První fakturace bude provedena jednorázově za měsíce únor, březen a duben.   
Nárok na vystavění každé další faktury vznikne vždy 1. pracovní den následujícího měsíce od měsíce vystavění 
poslední faktury. 
 
 

III. 
Termín zahájení a ukončení prací 

1. Termíny zahájení a ukončení: 

Bod realizace Termín zahájení prací Termín ukončení prací 

a. Měsíční správa stránky na 
sociální sítí Facebook 

1. února 2022 31. prosince 2022 

b. Měsíční správa účtu sociální síti 
Instagram 

1. února 2022 31. prosince 2022 

c. Správa propagací stránek na 
sociálních sítích Facebook a 
Instagram 

1. dubna 2022 31. prosince 2022 

 
2. Doba spolupráce je mezi stranami sjednána od 1. února 2022 do 31. prosince 2022. 
 
3. Místo plnění: 
Místo plnění nebude vzhledem k charakteru zakázky specifikováno. 
 

IV. 
Forma plnění 

1.  Za stranu objednatele a zhotovitele budou určeny odpovědné osoby. 
2.  Dohodnutá cena za předmět smlouvy nezahrnuje zakoupení podkladů a nástrojů, které je nutné zakoupit od 
třetích stran. Tyto položky budou prodiskutovány a následně potvrzeny objednatelem. 
 

V. 
Odpovědnost za vady 

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě chybných podkladů od objednatele nebo nevhodných pokynů 
objednatele bude zhotovitel postupovat podle §2594 a 2595 zákona č. 89/ 2012 Sb. (občanský zákoník). 
 
  



VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá závaznosti a účinnosti dnem svého podpisu oprávněnými zástupci obou stran. Strany se 
dohodly, že tato smlouva nahrazuje předchozí smlouvu o poskytování on-line marketingových služeb uzavřenou 
mezi stranami v roce 2021.  
2. Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce obou stran. 
3. Účastníci vyvinou veškerou snahu, aby vyřešili přátelským, přímým a vstřícným jednáním jakýkoli nesoulad či 
spor vznikající mezi nimi nebo v souvislosti s objednávkou. 
4. Účastníci deklarují autentičnost této smlouvy svým podpisem a zároveň prohlašují, že smlouva nebyla 
ujednána v tísni ani za jinak jednostranně výhodných podmínek. 
5. Zhotovitel i objednatel prohlašují, že v rámci plnění smlouvy budou vázáni naprostou mlčenlivostí o všech 
poskytnutých informacích, statistikách a jiných citlivých údajích, které mezi sebou sjednali a v budoucnu sjednají. 
 
 
V Liberci dne 1. dubna 2022     V Plzni dne 1. dubna 2022 
 

 
 
 
 

 
……………………………………..     …………………………………….. 
(Objednatel)      (Zhotovitel) 


