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Dohoda o poskytnutí služby neziskovému subjektu 
(dále jen „Smlouva“) 

 
 
Czech Website, o.s., Sídlo: Ukrajinská 728/2, Praha 10  
(dále jen „Poskytovatel“) 
 

a 
 
…………………………………………………………………  
…………………………………………………………………  
…………………………………………………………………  
 
(dále jen „Zákazník“) 
 
 

I. Předmět smlouvy, rozsah poskytovaných služeb  
 

1. Poskytovatel zajistí provozování www stránek Zákazníka zdarma v rámci své neziskové činnosti, a to s  pomocí 
vlastních partnerů.  
2. Tato Smlouva nezakládá Zákazníkovi žádné práva na užívání služeb partnera Poskytovatele.  
3. Zákazník bere na vědomí, že služba je poskytována zdarma a na její užití není právní nárok.  
 
 

II. Doba poskytování služeb  
 

1. Služby uvedené v bodě I. budou poskytovány po dobu účinnosti Smlouvy.  
2. Poskytování služeb může být přerušeno, nebo ukončeno: 
a) po dobu trvání Poskytovatelem neodvratitelné překážky znemožňující poskytování některé ze Služeb;  
b) v případech pozastavení či ukončení poskytování Služeb  
c)v případě ukončení činnosti Poskytovatele 
d)bez udání důvodu 
 

III. Povinnosti Poskytovatele 
 

1. Poskytovat Služby v souladu se Smlouvou. 
2. Oznamovat Zákazníkovi s předstihem omezení nebo přerušení poskytování Služby, je -li to možné. 
Pronajímatel neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout omezením nebo přerušením Služby.  
 

IV. Povinnosti Zákazníka 
 

1. Využívat Služby v souladu s  právním řádem ČR, neporušovat mravní a etické zásady provozu www stránek 
v síti internet a nenarušovat oprávněné zájmy Provozovatele, ani partnerů provozovatele.  
2. Umístit na www stránky banner Partnera, s informací, že provoz je jím sponzorován a 1x ročně partnerovi 
umožnit tuto informaci zveřejnit v rámci článku, zprávy, novinky atp.  
3. Provozovat vlas tní webové stránky v souladu s Obchodními podmínkami provozovatele.  
 
 

V. Cena služeb, úhrada služeb  
 

1. Služba je bezplatná, v rámci neziskové činnosti Poskytovatele. 
 
 

VI. Trvání a zánik Smlouvy 
 

 
1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou – 1 rok, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. 
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2. Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí zaslanou druhé Smluvní  
Straně. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc. Výpověďní lhůta počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce, 
následujícím po měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé straně. 
 
 

VII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, přičemž Zákazník a Poskytovatel obdrží po jednom 
vyhotovení. 
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran písemnými dodatky. 
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami. 
 
V Praze dne    V …………. dne 
 
 
_________________________________   _________________________________
 poskytovatel     zákazník   
  

 


