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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:  
1. Cestovní kancelář Novalja s.r.o., IČ 02325004, se sídlem Česká republika, Brno, Starobrněnská 
334/3, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, 
vložka 80928   
e-mail: hrdina@novalja.cz 
dále jen jako „CK Novalja“ na straně jedné a 
a 
2. _____________________________________________________________________________ 
e-mail _________________________telefonní číslo_____________________________ 
dále jen jako „majitel objektu“ na straně druhé  

tuto 

Smlouvu o reklamě  
 

I. 
Úvodní ujednání 

CK Novalja prohlašuje, že je provozovatelem webových stránek umístěných pod odkazem a na 
adrese: www.aerialcroatia.com. Na těchto webových stránkách jsou letecké fotografie pobřeží 
Chorvatska. CK Novalja prohlašuje, že je vlastníkem fotografií a má na ně autorská práva.  
 
CK Novalja prohlašuje, že na těchto webových stránkách provozuje aplikaci, která umožňuje na 
zde umístěných fotografiích označit jakékoliv vyfocené objekty. Jedná se o tyto typy objektů - 
hotel, apartmánový dům, pension, kemp apod. Označení objektů se provádí tak, že se na této 
webové stránce k těmto objektům umístí hypertextový odkaz na webové stránky majitele objektu, 
kde je tento objekt blíže specifikován a jsou zde další informace vztahující se k tomuto objektu.  
 
Za majitele objektu se pro účely této smlouvy považuje jeho vlastník a/nebo zprostředkovatel, 
který je vlastníkem zmocněn k tomu, aby zprostředkovával ubytování pro zájemce v tomto objektu 
a/nebo provozovatel tohoto objektu.  

II. 
Předmět smlouvy 

1. CK Novalja poskytuje touto smlouvou majiteli objektu právo, aby za dále uvedených podmínek 
měl umístěn na webových stránkách www.aerialcroatia.com uvedených v článku I. této smlouvy u 
objektu specifikovanému tamtéž odkaz na webové stránky vztahující se k tomuto objektu. 
2.  Majitel objektu toto právo přijímá a zavazuje se poskytovat součinnost při plnění předmětu této 
smlouvy a zaplatit níže sjednanou odměnu. 

http://www.aerialcroatia.com/
http://www.aerialcroatia.com/
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III. 
Podmínky spolupráce 

Název objektu 

Adresa objektu 

GPS objektu (pokud možno) 

Typ objektu: hotel, penzion, kemp, apartmánový dům Hotel 

Majitel objektu (jméno a příjmení, popř. firma) 

Objednavatel reklamy (jméno a příjmení, popř. firma) 

Plátce DPH ano/ne 

IČO 

URL - text odkazu na webové stránky objektu 

Období umístění odkazu na webových stránkách www.aerialcroatia.com (od – do) 

Cena za označení objektu bez DPH na 1 rok 120 € 

Datum vyplnění 

IV. 
Platební podmínky 

1. CK Novalja po uzavření této smlouvy vystaví majiteli objektu fakturu s cenou za označení
objektu, která je uvedena v článku III. této smlouvy.
2. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu se splatností 14 dní ode dne doručení. Faktura
bude zaslána v elektronické podobě na adresu majitele objektu uvedenou shora na této smlouvě.
3. Odkaz majitele objektu bude umístěn na webových stránkách CK Novalja až poté, co faktura
bude uhrazena na účet CK Novalja.

V. 
Další podmínky 

1. CK Novalja nenese odpovědnost za to, že webové stránky, na které bude učiněn odkaz, nebudou
funkční či budou vykazovat jiné vady, které budou způsobovat nemožnost jejich zobrazení
potenciálním zákazníkům.
2. CK Novalja je oprávněna v případě, že bude zjištěno, že majitel objektu není oprávněn umístit
odkaz na daný objekt, nebo odkaz na daný objekt zobrazuje webové stránky, které obsahují jiný
obsah než je prezentace objektu a věci související, tento odkaz z webových stránek stáhnout.
O tomto podá majiteli objektu zprávu.
3. Majitel objektu prohlašuje, že pokud je na webových stránkách, na které je činěn odkaz z
webových stránek www.aerialcroatia.com, umístěno autorské dílo (např. fotografie), tak má
ošetřenou autorskoprávní stránku užití tohoto díla.
4. V případě, že se na straně CK Novalja vyskytne překážka a CK Novalja neposkytne po celou
dobu umístění objektu na webových stránkách www.aerialcroatia.com, tak se tato zavazuje, že
majiteli objektu vrátí poměrnou část ceny za označení objektu, po kterou odkaz nebyl umístěn.
Tento závazek se nevztahuje na případy, kdy neposkytnutí umístění bude způsobeno vyšší mocí
a dále též jednáním (aktivním i pasivním) majitele objektu.

http://www.aerialcroatia.com/
http://www.aerialcroatia.com/
http://www.aerialcroatia.com/
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VI. 
Účinnost smlouvy 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, která je uvedena v článku III. této smlouvy.  
 

VII. 
Volba práva a příslušnost soudu  

1. Tato smlouva, jakož i otázky, které nejsou v této smlouvě upraveny vůbec nebo jenom 
částečně, se řídí právním řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.  
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě sporu mezi nimi, bude tento řešen dohodou. Nepodaří-
li se spor vyřešit dohodou a spor bude trvat i nadále, tak se smluvní strany dohodly, že všechny spory 
vyplývající z této smlouvy a s touto smlouvou související se budou řešit u věcně a místně příslušného 
soudu v České republice.  

 
VIII. 

Závěrečná ujednání 
1. Změny a doplňky této smlouvy, její zrušení jako celku nebo jen částí vyžadují ke své platnosti 
písemnou formu a musí být podepsány oběma smluvními stranami, jinak jsou neplatné. Ústní dohody 
jsou nepřípustné. 
2. Smlouva se stává platnou a účinnou okamžikem podpisu smluvními stranami. 
3.  Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, rozdělených mezi smluvními strany. 
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním jednáním, že si tuto smlouvu před 
jejím podpisem přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich svobodné a pravé vůle, vážně a určitě, 
bez tísně a nápadně výhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje níže učiněné vlastnoruční 
podpisy. 
V ________ dne _________     V ________ dne _________ 
 
…..........................       ….............................. 
CK Novalja         majitel objektu  
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