Smlouva o umístění reklamy na internetových stranách
pro server www.accommodationinczech.cz
Tato smlouva má 3 strany a 7 článků.

I. Smluvní strany
Společnost : Věra Součková , se sídlem : Ke Stadionu 803, Praha 9, 196 00
IČO XXXXXXXX , DIČ XXX-XXXXXXXXXX
Bankovní spojení: KB Praha, č.ú.: XXXXXXXXXX/XXXX
Tel:+420 XXXXXXXXX Fax: +420 XXXXXXXXX
Mail: info@accommodationinczech.com Internet: http://www.accommodationinczech.com

(dále jen „objednatel“)
a
Společnost(fyzická osoba):
Adresa:
IČO:
DIČ rodné číslo:
bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět plnění
1. Zhotovitel umístí reklamu na svých internetových stránkách v podobě dle článku
III bod 1. této smlouvy a s odkazem dle článku III bod 2. této smlouvy a zajistí,
aby tato reklama nebyla zneužívána dle článku III bod 3. této smlouvy.
2. Zhotovitel smí umístit reklamu i na jiné internetové stránky ale tak, aby zajistil
platnost článku 3 této smlouvy v plném rozsahu.

III. způsob plnění
1. Zhotovitel smí použít pro zobrazení reklamy text nebo obrázek definovaný na
stránkách www.accommodationinczech.cz sekce webmaster. Pokud zhotovitel
použije vlastní text či grafiku, nesmí tak způsobit škodu jiným autorům. Za škody
vzniklé používáním takovéto reklamy nenese objednatel žádnou odpovědnost.
2. Odkaz z reklamní plochy musí být přesně zapsán podle definice, kterou
webmaster získá na stránkách www.accommodationinczech.cz sekce webmaster.
Pokud bude zjištěno, že zhotovitel manipuloval s tímto odkazem, budou veškeré
platby které souvisí s touto smlouvou objednatelem zastaveny.
3. Reklama na stránkách zhotovitele nebo na stránkách, kde zhotovitel reklamu
umístí, nesmí využívat podvodných způsobů nalákání klientů jako je : prázdná
stránka s jediným odkazem na stránky objednatele, automatické spuštění stránky
objednatele a podobné nekalé triky které nejsou klientem ovlivnitelné. Zhotovitel
se při umístění reklamy nesmí dopustit žádného porušení autorských práv nebo
porušení zákona platného v zemi tvůrce nebo vlastníka internetových stran, na

kterých je reklama zhotovitele umístěna.

IV. cena plnění
1. Cena plnění se odvíjí podle aktuálního stavu příchodů denních unikátních klientů
za daný měsíc podle platného ceníku uvedeného na internetových stranách
www.accommodationinczech.cz/webmaster, aktuální cena při podpisu smlouvy je
0.3 Kč za unikátního klienta. (případně 1 Kč za unikátního klienta mimo doménu
cz) + 2 (případně 3)% ze zrealizovaného ubytování. (Plné znění podmínek je na
http://webmaster.accommodationinczech.com
2. Vyúčtování se provádí vždy na konkrétní žádost zhotovitele, částka se zasílá
pokud stav na kontě zhotovitele dosáhl za dané období minimálně 1000 Kč.
Pokud je stav na kontě nižší, pak tato částka přechází do následujícího měsíce.
Úhrada se provádí na základě vyúčtování.
3. Částka je včetně DPH.
4. Jelikož je smlouva zaslána do 30 dnů od prvního dosažení 1000Kč při
vyúčtování, je první platba provedena vždy k prvnímu dalšímu vyúčtování po
obdržení podepsané smlouvy oběma stranami.

V. obecná ustanovení
1. Objednatel zadává tuto reklamu elektronickou cestou, veškerá korespondence je
tedy touto cestou akceptovatelná jak ze strany objednatele tak zhotovitele. Na
základě této smlouvy o poskytování reklamy objednatel veškeré peníze vyplacené
zhotoviteli zahrne do výdajů na zvýšení zisku.
2. Pokud zhotovitel je plátcem DPH, vystaví na základě vyúčtování fakturu (daňový
doklad) na částku stanovenou dle článku IV této smlouvy, kterou obdrží od
objednavatele elektronickou poštou a tu zašle objednateli na adresu uvedenou v
článku I. této smlouvy. Faktury (daňové doklady) se vystavují a odešlou
objednateli nejpozději do 14 dnů od obdržení vyúčtování.

VI.

Sankce - odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat obsah stran, na kterých je odkaz umístěn a pokud
tento obsah je v rozporu s etickými či morálními kodexy, pak je oprávněn ukončit
smlouvu bez náhrady. Jedná se například o stránky s obsahem obsahujícím propagaci
rasizmu, mezilidské nesnášenlivosti a obsah, ve kterém se vyskytují pedofilní nebo
zoofilní fotografie, videa nebo texty. V tomto případě pokud byly peníze vyplaceny,
bude je objednatel žádat zpět soudní cestou.
2. Pokud zhotovitel nekalým způsobem vynucuje klikání na reklamu - například
automatickým spuštěním okna, kde zákazník nemá jinou možnost kliku - pak
objednatel může odstoupit od smlouvy nebo snížit počet zaznamenaných kliků o

75%.
3. Kterákoli strana může kdykoli odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu písemnou
nebo elektronickou formou na adresu uvedenou na
www.accommodationinczech.cz/webmaster

VII. Společná a závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou podle §262 obchodního zákoníku č.
513/1991 Sb.
2. Zhotovitel souhlasí s možností uvedení svého jména jako reference v informačních
materiálech odběratele.
3. Záležitosti v této smlouvě výslovně neupravené řídí se právním řádem České
republiky.
4. Veškerá práva a závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce
obou stran.
5. Aktuální dodatky ke smlouvě jsou uveřejněny na internetových stranách na adrese
www.accommodationinczech.cz/webmaster a jsou platné od data uveřejnění. Tyto
dodatky mění jakákoli předchozí ustanovení uvedená v této smlouvě.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží
jeden. Smlouva nabývá platnosti s účinností dnem podpisu oběma stranami.
Účastníci prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně, na důkaz čehož
připojují své podpisy.
7. Zhotovitel svým podpisem stvrzuje správnost jím uvedených údajů. Zhotovitel musí
být starší 18 let v době podpisu smlouvy, jinak je smlouva neplatná.
8. Datum podpisu smlouvy je současně datumem platnosti ujednání a měl by být
shodný s datumem registrace na webovském formuláři.

V Praze dne

Objednatel : …………………………

Zhotovitel : ………………………

