Závazná ob jed návka inzerce na ed ucity.cz
Jak se zaregistrovat a prezentovat na w w w .educity.cz?
1.Vyplňte níže uvedenou objednávku,uveďte příslušný kód dle ceníku a zašlete faxem na +420 222 745 553 nebo
sken na objednavky@ educity.cz
2.N a základě uvedených údajů Vám zašlem e přihlašovacíúdaje do správcovské sekce,sloužícík zadávání
inform acío Vašíspolečnostia vzdělávacích program ech.
3.Člen tým u EduCity osobně čitelefonicky vyškolíVašeho adm inistrátora a dohodne s Vám idalšípostup.

O bjednávám e inzerci na w w w .educity.cz
(Vaše osobníúdaje budou použity pouze pro internípotřeby společnostiIVITERA a.s.a nebudou poskytnuty třetím
osobám )
Jm éno společnostiv OR
A dresa,PSČ
IČO

D IČ

Zodpovědná osoba

Funkce

M obil

Telefon

Em ail*
*

Poskytovatelbude akceptovatp ožadavky na zm ěny adm inistrátorů a závazného em ailu p ro zasílánífakturp ouze z této em ailové adresy.

A dm inistrátor
**

Em ail**

Poskytovatelb ude akcep tovat požadavky na zm ěny prezentace pouze z těchto em ailových adres.

Kontaktpro zaslánífaktur

Em ail

Označte prosím kód Vašíprezentace / inzerce dle ceníku:
Katalog firem
balíčky PR
S AX A0 A1 A2 A3 A4
PR1 PR2

A liance EduCity
ES1 ES2 ES3 ES4 ES5 EU 1

Prezentace vzdělávacích akcí
3A 3B 3C 3D 3E

Top 25
F1

Top w ords
T1 T2

Kam paň
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15
Prezentace na DAT.CZ
D AT1 D AT2 FAT3 D ATT D ATB
Počet nakoupených kreditů :......................................

Term ín zveřejnění

od

do

Poznám ka
Celková cena:

Kč + účinné DPH

Podpis
D ne
Podpisem souhlasím s obchodním ipodm ínkam iinzerce.
(Elektronická verze obchodních p odm ínek je dostup ná ina adrese:http://w w w .educity.cz/registrace/dodavatele)

Prosím e,zašlete objednávku zpět
faxem na +420 222 745 553
naskenovanou em ailem na objednavky@ educity.cz
V případě zaslánífaxem pak originálobjednávky zašlete poté ještě poštou na adresu
IVITERA a.s.,„EduCity“,Kafkova 16,160 00 Praha 6
IČ 28186575,D IČ CZ28186575,telefon +420 222 744 121
Objednávka Vám bude potvrzena do 24 hodin.D ěkujem e za využívánínašich služeb.

O b chodníp odm ínky inzerce
1) Poskytovatel služeb společnost IVITERA a.s. se v rámci objednatelem placené inzerce přes
www.educity.cz,www.hrnews.cz,www.managementnews.cz a dalších webových stránkách
společnosti IVITERA a.s. zavazuje poskytovat:
a)umožněnípřístupu stanoveným administrátorům objednatele (zasláníindividuálního
hesla a loginu)do správcovské aplikace EduCity na www.educity.cz a umožněníonline
zadáváníinformacía prováděníúprav v textech a přílohách (kromě bannerů a článků)
b)předávánídat z EduCity na Aliančníportály
c)vyškoleníadministrátora objednatele formou konzultace po telefonu či osobně na
základě dohody s objednatelem
d)zveřejněníobjednané bannerové inzerce a dalších placených služeb ve sjednaném
rozsahu a čase
e)funkčnost aplikace a webových stránek společnosti IVITERA a.s. (www.educity.cz,
vwww.hrnews.cz,www.managementnews.cz a dalších)po celou dobu platnosti
objednávky s výjimkou nutných servisních zásahů a výpadků způsobených třetístranou
bez možnosti ovlivněníposkytovatelem
2) Přechod z vyššího tarifního pásma do nižšího v daném roce nenímožný. Přechod z nižšího
do vyššího tarifního pásma lze uskutečnit formou dodatečné objednávky,objednateli bude
účtována částka ve výši rozdílu cen obou tarifů.
3) Zodpovědná osoba objednatele uvedená v objednávce určuje své administrátory -jméno,
příjmení,závazná emailová adresa. Poskytovatel bude akceptovat požadavky na změny v
prezentaci objednatele pouze od dministrátorů a emailových adres stanovených
objednatelem. Poskytovatel bude akceptovat změny administrátorů pouze od zodpovědné
osoby objednatele z emailové adresy uvedené v objednávce. Poskytovatel nenízodpovědný
za případné zneužitíemailové adresy pracovníky objednatele.
4) Za obsah zveřejněných informacíobjednatele,jejich správnost a morálnípřípustnost nese
odpovědnost výhradně objednatel. Poskytovatel nenípovinen přezkoumávat tento obsah,
zda nepoškozuje zájmy třetích osob. Za nároky třetích osob,které by v této souvislosti byly
vůči poskytovateli vzneseny,odpovídá objednatel.

12) Zálohová faktura i daňový doklad bude zaslán v elektronické podobě (pdf)na uvedený
závazný email pro zasílánífaktur. Objednatel podpisem objednávky,nebo smlouvy souhlasí
se zasíláním faktur v elektronické podobě na uvedené emailové adresy.
13) Při objednáníslužeb na www.skoleni-kurzy.eu je objednatel povinen hradit provize za
zprostředkované a zrealizované objednávky zaslané z www.skolenikurzy. eu,a to ve výši
10% z ceny kurzovného bez DPH uvedené na www.skoleni-kurzy.eu v daný čas objednání.
Fakturace provizíbude prováděna 1xměsíčně,nebo dle počtu objednávek méně častěji.
14) Fakturace provizíz inzerce na www.skoleni-kurzy.eu bude zprostředkována
prostřednictvím společnosti OBEC.net,s.r.o. IČO:25564919
15) M á-li objednatel vůči poskytovateli splatné závazky za zveřejněníinzerce nebo
poskytnutíreklamníplochy v příslušných dříve splatných produktech podle jiných smluv,
bude úhrada podle této smlouvy považována za úhradu těchto dříve splatných závazků.
16) Objednatel je oprávněn od již uzavřené smlouvy o zveřejněníinzerce odstoupit bez
uvedenídůvodu,pokud písemné odstoupeníod smlouvy doručíposkytovateli.
a)Za včasné odstoupeníod smlouvy se považuje písemné oznámenío odstoupení
doručené mezi 1. dnem od podpisu smlouvy do termínu zahájeníprezentace a využívání
služeb.
V případě takového odstoupeníod smluvy je poskytovatel oprávněn požadovat odstupné
za odstoupeníod smlouvy,které činí15% z ceny za zveřejněníinzerce bez DPH,nejméně
však částku 3.000,00 Kč (slovy třitisíce korun českých)bez DPH.
b)V případě odstoupeníod smlouvy po zahájeníprezentace je poskytovatel oprávněn
požadovat zaplacenípoměrné části již využitých služeb. Dále pak odstupné za odstoupení
od smlouvy,které činí15% z nevyužité části prezentace,nejméně však částku 5.000,00
Kč (slovy pěttisíc korun českých)bez DPH.

17) Objednatel je v rámci platné smlouvy povinnen rezervovat si předem plochy a termíny
zejména pro zveřejněníčlánků,bannerů a dalších služeb vyžadujícírezervaci a dodání
podkladů Rezervace musíbýt provedena mailem na helpdesk@ivitera.com,nebo
helpdesk@educity.cz. U rezervovaných ploch je Poskytovatel povinnen kontaktovat
5)Pokud jsou v rámci zveřejněníprezentace objednatele používány ochranné registrované
administrátory Objednatele minimálně 2 týdny před datem rezervace a upozornit na dodání
značky,uděluje objednatel poskytovateli podepsáním závazné objednávky svoleník použití podkladů.
těchto značek. Objednatel zaručuje,že je oprávněn udělit svoleník užitítěchto značek.
Pokud Objednatel i přes výzvu nedodá podklady pro zahájeníkampaně,může minimálně 1
Objednatel podpisem objednávky,nebo smlouvy s poskytovatelem zároveň uděluje souhlas a týden před zahájením kampaně požádat o přesunutína jiný volný termín.
prohlašuje,že ke všem dodaným informacím,fotkám ,grafikám a zejména PR článkům má Pokud Objednatel nepožádá o přesunutítermínu zahájeníkampaně ani nedodá podklady,je
autorské právo,které jej opravňuje dát fotky,informace a grafiku k dispozici pro další
mu v den počátku kampaně celá kampaň započítána jako proběhlá bez nároku na náhradu.
následné využitía zveřejněníposkytovatelem. Poskytovatel může s dodanými podklady dále
nakládat jak pro své potřeby,tak k zveřejňováníprostřednictvím různých médií,pokud bude 18) Storno podmínky pro realizaci videomateriálů na M anagementTV.cz resp. HRtv.cz:termín
natáčenílze 2xzměnit bez uplatněnístorno podmínek do 10 pracovních dnů před smluveným
uvádět zdroj a nezměníobsah dodaných podkladů. Objednatel podpisem na objednávce
termínem natáčení. Při zrušenítermínu natáčeníméně než 10 pracovních dnů před
souhlasís jejich zveřejněním a odpovídá za nároky třetích osob k dodaným podkladům.
smluveným termínem tento termín propadá bez náhrady. Nový termín je možno dohodnout
Svolením k užitíochranné známky a souhlasem z pozice autorského práva nevzniká
po zaplacenístorno poplatku 3 000,-Kč (slovy:tři tisíce korun českých)bez DPH. .
Objednateli nárok na žádnou odměnu,tj. svolenía souhlas jsou učiněny bezplatně.
6) Poskytovatel má právo odstranit či nezveřejnit části inzerátů nebo celé inzeráty,jejichž
obsah odporuje platným zákonům,dobrým mravům,případně je v rozporu s obecně platnými
morálními principy,i bez předchozího upozorněníobjednatele. Nezakládá se tím nárok na
náhradu škody objednatele.

19) Doba dodánívýstupů realizovaných pro M anagementTV.cz nebo HRtv.cz je 10 pracovních
dnů ode dne realizace. Realizované výstupy se berou jako odsouhlasené po uplynutí21
pracovních dnů od zaslánírealizovaného materiálu zadavateli,a to v případě,že nedojde ke
schváleníči jiné reakci na dodané podklady.

7) Poskytovatel si vyhrazuje právo odstranit kurzy z tématických kategorií,které nesouvisejí
s jeho obsahem. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo odstranit informace zveřejněné
objednatelem,pokud jejich rozsah či forma přesáhne podmínky stanovené závaznou touto
smlouvou.

20) Smluvnístrany ujednaly,že všechny vzájemné spory mezi smluvními stranami budou
rozhodovány podle Řádu,Pravidel a Sazebníku Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře
České republiky a Agrárníkomoře České republiky (dále jen předpisy)s konečnou platností
jedním rozhodcem,kterého jmenuje Družstvo pro rozhodčířízení,IČ 27999092. Činnosti
svěřené těmito předpisy rozhodčímu soudu či jeho orgánům nebo funkcionářům vykonává
jmenovaný rozhodce. Ustanovenítéto doložky majípřednost před těmito předpisy.
Písemnosti se zasílajídoporučeně na výše uvedené doručovacíadresy smluvních stran
(nesdělí-li strana jinou doručovacíadresu),přičemž písemnost je považována za doručenou
třetíden po jejím odeslání. Ujednáníohledně doručovánípísemnostíse použije jak v průběhu
rozhodčího řízení,tak i na doručovánípísemnostípo jeho skončení. Smluvnístrany se
dohodly,že nestanoví-li rozhodce jinak,budou spory rozhodovány dle zásad spravedlnosti ve
zjednodušeném řízení(pouze na základě písemných podkladů),přičemž rozhodčínález
nemusíobsahovat odůvodnění. Pro náklady rozhodčího řízeníse užijívýše uvedené předpisy
s tím,že nestanoví-li rozhodce jinak,je poplatek za rozhodčířízeníObchodnípodmínky
inzerce placen na účet rozhodce až po skončenírozhodčího řízeníjednotlivými stranami v
závislosti na jejich úspěchu v daném sporu. O povinnosti zaplatit poplatek a lhůtě k jeho
zaplacenírozhodne rozhodce v rozhodčím nálezu nebo usnesenío zastavenířízení.

8) Poskytovatel si vyhrazuje právo odstranit informace zveřejněné objednatelem,pokud
objednatel neuhradísmluvnícenu,k níž se zaváže podpisem platné závazné objednávky do
termínu splatnosti zaslané zálohové faktury.
9) Poskytovatel si vyhrazuje právo pozastavit poskytováníslužeb dle této smlouvy v
případě,že je Objednatel v prodlenís jakoukoliv platbou dle této smlouvy.
10) Ceny nezahrnujítvorbu PR článků,tiskových zpráv,popisů kurzů a služeb ani výrobu
bannerové (proužkové)inzerce,ale pouze reklamníprostor pro jejíumístění.
11) Po potvrzeníobjednávky bude objednateli zaslána zálohová faktura v elektronické
podobě,po jejíúhradě pak platný daňový doklad opět v elektronické podobě. Na základě
dohody obou stran může být místo objednávky uzavřena samostatná kupnísmlouva.

21) Objednatel je povinen zaslat originál objednávky inzerce poskytovateli poštou na níže
uvedenou adresu a to nejdéle 14 dníod podepsání.

Provozovatel portálu EduCity,IVITERA a.s.
Kafkova 16,160 00 Praha 6
tel./fax:+ 420 222 744 121 /+ 420 222 745 553
email:klient@educity.cz
www.ivitera.com,www.educity.cz

