PODMÍNKY MARKETINGOVÉ SPOLUPRÁCE
PŘÍLOHA Č. 2 OBCHODNÍM PODMÍNKÁM KOMERČNÍCH PROJEKTŮ
(dále jen „Podmínky marketingové spolupráce“)
vydané společností Donio s.r.o., IČO: 084 13 371, se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00
Praha 8, zastoupená Davidem Procházkou, jednatelem, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 317514 (dále jen „Donio.cz“)
Tyto Podmínky marketingové spolupráce, jakožto součást Obchodních podmínek
komerčních projektů, včetně URL odkazů, tvoří úplnou dohodu mezi Zakladatelem a
Donio.cz, týkající se poskytování marketingových konzultací na základě objednávky
Zakladatele dle Obchodních podmínek.
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Pojmy a definice. Pojmy začínající velkými počátečními písmeny nedefinované v
těchto Podmínkách marketingové spolupráce mají pro účely těchto Podmínek
marketingové spolupráce význam vymezený v Obchodních podmínkách.

1.2

Obchodní podmínky. Tyto Podmínky marketingové spolupráce tvoří nedílnou
součást Obchodních podmínek. V oblastech těmito Podmínkami marketingové
spolupráce neupravenými se přiměřeně použijí Obchodní podmínky. V případě
rozporu mezi nimi mají přednost Obchodní podmínky.

1.3

Služby. Služby poskytované na základě těchto Podmínek marketingové spolupráce
spočívají zejména v poskytování konzultací a rad v oblasti marketingu a reklamy tak,
aby Zakladatel účinněji propagoval svůj Komerční projekt (dále jen “Služby”). To vše s
cílem co nejsnazší dosažení úspěchu Komerčního projektu.

2.

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1

Rozsah Služeb. Pokud o to Zakladatel požádá, pak Donio.cz bude poskytovat Služby
v základním rozsahu 3 hodin práce (dále jen „Základní rozsah“).

2.2

Lhůta pro čerpání služeb v Základním rozsahu. Zakladatel se zavazuje vyčerpat
Základní rozsah nejpozději do 90 dnů od okamžiku, kdy si Zakladatel o Služby v
Základním rozsahu požádá.

2.3

Poskytování Služeb nad Základní rozsah. Smluvní strany jsou oprávněny se
dohodnout na dalších Službách nad rámec Základního rozsahu.

2.4

Poskytnutí součinnosti Zakladatele. Zakladatel se zavazuje poskytovat Donio.cz
veškerou potřebnou součinnost (zejména včasné, pravdivé a přehledné informace
bez zbytečného odkladu) a současně mu překládat veškeré podklady potřebné
k řádnému poskytování Služeb. V případě jakéhokoli prodlení s poskytnutím
součinnosti na straně Zakladatele se veškeré lhůty k plnění Donio.cz prodlužují na
dvojnásobek a pozastavují do doby, než bude součinnost poskytnuta.

2.5

Oprávnění Donio.cz poskytovat Služby třetím stranám. Smluvní strany si
sjednávají, že spolupráce dle těchto Podmínek marketingové spolupráce není
exkluzivní. Donio.cz je tedy oprávněno poskytovat Služby jakýmkoliv třetím stranám.

3.

ODMĚNA ZA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1

Odměna za Služby v Základním rozsahu. Smluvní strany tímto sjednávají, že
odměna za poskytnutí Služeb v Základním rozsahu činí 3.000,- Kč bez DPH, a to i
pokud by Zakladatel z důvodů na své straně nevyčerpal veškerou časovou dotaci
Základního rozsahu.

3.2

Odměna za Služby nad Základní rozsah. Za poskytování Služeb nad rámec
Základního rozsahu se Zakladatel zavazuje platit Donio.cz odměnu v podobě
hodinové sazby ve výši 1.000,- Kč bez DPH, a to za každou započatou hodinu

poskytování Služeb.
3.3

Způsob hrazení odměny. Odměna bude hrazena Zakladatelem na účet Donio.cz, a
to následujícím způsobem:
(a) do 14 dnů od doručení daňového dokladu vystaveného Donio.cz Zakladateli;
nebo
(b) stržením odměny z částky, kterou má obdržet Zakladatel na základě smluvního
vztahu týkajícího se realizace komerčního projektu po ukončení Komerčního
projektu.

3.4

Započtení pohledávek vůči Donio.cz. Zakladatel nesmí provést započtení vůči
jakékoli pohledávce Donio.cz bez předchozího písemného souhlasu Donio.cz.

4.

OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

4.1

Ochrana důvěrných informací. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných
důvěrných informací způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li
sjednáno jinak. Tato povinnost trvá i po ukončení smluvního vztahu dle těchto
Podmínek marketingové spolupráce. Donio.cz má právo požadovat doložení
skutečnosti utajení důvěrných informací. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení
důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících
třetích osob, pokud jim takové informace byly poskytnuty. Právo užívat, poskytovat a
zpřístupnit důvěrné informace mají obě Smluvní strany pouze v rozsahu a za
podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z těchto
Podmínek marketingové spolupráce.

4.2

Co jsou důvěrné informace. Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich
zachycení považují veškeré informace, které nebyly některou ze Smluvních stran
označeny za veřejné a které se týkají těchto Podmínek marketingové spolupráce
a jejich plnění, know-how, pracovních procesů každé Smluvní strany, smluvních
partnerů každé Smluvní strany a s nimi uzavíraných smluv anebo informace, pro něž
je stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení. Dále se považují za důvěrné
informace takové, které jsou jako důvěrné výslovně některou ze Smluvních stran
označeny.

4.3

Co nejsou důvěrné informace. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které
se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich
ochrany, informace získané na základě postupu nezávislého na těchto Podmínkách
marketingové spolupráce nebo druhé Smluvní straně, pokud je jedna Smluvní
strana, která informace získala, schopna tuto skutečnost doložit, a dále informace
poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením povinnosti
jejich ochrany.

5.

TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

5.1

Doba trvání. Smluvní vztah podle těchto Podmínek marketingové spolupráce se
uzavírá na dobu určitou a to do doby ukončení smluvního vztahu vzniklého na
základě Obchodních podmínek týkajícího se realizace Komerčního projektu.
Ustanovení článku 4 těchto Podmínek marketingové spolupráce trvá i po ukončení
této smluvního vztahu dle těchto Podmínek marketingové spolupráce.

5.2

Ukončení. Smluvní vztah dle těchto Podmínek marketingové spolupráce může být
ukončena pouze:
(a) dohodou Smluvních stran;
(b) výpovědí kterékoliv ze Smluvních stran s účinností okamžitě po doručení druhé
Smluvní straně;
(c) odstoupením kteroukoli ze Smluvních stran v případě podstatného porušení
závazků a povinností vyplývajících z Podmínek marketingové spolupráce, či

Obchodních podmínek druhou Smluvní stranou.
5.3

Výpověď a odstoupení. Výpověď a/nebo odstoupení od musí být učiněno písemným
oznámením vypovídající/ odstupující Smluvní strany řádně doručeným druhé
Smluvní straně. Výpověď a/nebo odstoupení nabyde účinnosti dnem, kdy je taková
výpověď a/nebo oznámení o odstoupení příslušné Smluvní straně doručeno.

5.4

Odstoupení a práva Donio.cz. Odstoupením nejsou dotčena práva Donio.cz vzniklá
za jejího trvání.

6.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1

Platnost Podmínek marketingové spolupráce. Smluvní strany tímto prohlašují, že
tyto Podmínky marketingové spolupráce včetně Obchodních podmínek představují
úplnou dohodu Smluvních stran o poskytování marketingových služeb ze strany
Donio.cz Zakladateli a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí
písemné či ústní dohody a ujednání Smluvních stran.

6.2

Postoupení práv. Zakladatel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající
ze smluvního vztahu dle těchto Podmínek marketingové spolupráce třetí osobě bez
předchozího písemného souhlasu Donio.cz.

6.3

Právní řád. Smluvní vztah dle těchto Podmínek marketingové spolupráce se řídí
právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, které nejsou v
těchto Podmínkách marketingové spolupráce dohodnuty nebo z nich nevyplývají, se
budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

6.4

Změny Podmínek. Donio.cz si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit nebo
upravit tyto Podmínky marketingové spolupráce, a to i bez udání důvodu, podle
pravidel stanovených v Obchodních podmínkách.

6.5

Účinnost. Tyto podmínky nabývají účinnosti okamžikem uzavření smluvního vztahu
mezi Zakladatelem a Donio.cz podle Podmínek Donio.

