
SMLOUVA O SEO SPRÁVĚ  

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli/y MediaUp Agency s.r.o. se sídlem: Louny, U Pramene 2484, PSČ 44001, IČO: 
04492439, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 36422. (dále jen 
„poskytovatel“) 

a 

(dále jen „objednatel“) 

 
tuto SMLOUVU O SEO SPRÁVĚ dle ustanovení § 2631 zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Tato smlouva nabývá účinnosti jejím uzavřením. 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

Objednatel i poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu, a to z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu. Výpovědní doba 
činí (3) měsíce a počíná běžet od prvního (1) dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

Tuto smlouvu lze měnit písemnou dohodou smluvních stran. 

Poskytovatel bude objednateli po dobu účinnosti této smlouvy poskytovat SEO službu s  názvem SEO správa, jež je blíže 
specifikována na www.mediaup.cz/vymezeni-pojmu-seo/ a v čl. A. SEO služby této smlouvy, přičemž objednatel se  touto 
smlouvou zavazuje platit poskytovateli za poskytování této služby odměnu stanovenou v čl. B. „Odměna poskytovatele“ této 
smlouvy a to dle obchodních podmínek poskytovatele.  

 
čl. A. SEO služby 

čl. B. Odměna poskytovatele 

obchodní firma/název/jméno 
a příjmení:

sídlo/místo 
podnikání/
bydliště:

IČ/datum narození: IČ DPH:

e-mail: telefon:

zapsaná/ý:
Zastoupen/
jednající:

SEO služby, které budou na základě této smlouvy 
poskytovány

Internetová adresa internetových stránek objednatele pro tuto 
SEO službu

SEO správa, SEO optimalizace

Objednatel je povinen platit paušální 
měsíční odměnu za poskytování SEO 
služeb (ano/ne)

Paušální odměna poskytovatele za 
poskytování SEO služeb v Kč 
(měsíčně)

Počet hodin činnosti poskytovatele 
měsíčně zahnutých v paušální měsíční 
odměně poskytovatele.

ano



Práva a povinnosti stran této smlouvy se dále řídí čl. C. „Další ujednání“ této smlouvy a obchodními podmínkami, které jsou 
nedílnou součástí této smlouvy. 

 
čl. C. Další ujednání 

 
Poskytovatel není plátce daně z přidané hodnoty v zákonné výši. Tato smlouva je sepsána ve dvou (2) stejnopisech. Každá 
smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis. Účastníci této smlouvy si její obsah přečetli, prohlašují, že jsou s ním srozuměni a 
na důkaz toho připojují při svobodné vůli své podpisy. Objednatel tímto potvrzuje, že mu byly řádně předány obchodní 
podmínky poskytovatele označené identifikátorem verze SEO.20150101.001, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a plně 
s nimi ve všech bodech a v plném znění bez námitek/ky souhlasí. Objednatel je plně srozuměn s Ceníkem poskytovatele, 
který se týká služeb v této smlouvě neuvedených. 

 

Podpisy stran: V Lounech dne  1.5. 2016     V  dne               2016 

 
 
 
 
_________________________                                ___________________________ 
  

Poskytovatel,  MediaUp Agency s.r.o. Objednatel 

Je-li stanovena odměna závislá na výsledku, bude vyučtování této odměny probíhat zpětně za celý uplynulý kalendářní 
měsíc a to v prvním týdnu každého měsíce, zašle objednatel přehled tržeb jako podklad pro fakturaci nebo poskytovatel 
vývoj pozic podléhajících odměně za dosažení. 

Paušální odměna za poskytování SEO služeb je poskytovateli hrazena před zahájením prací. Faktura je zasílána vždy 
začátkem měsíce. 



Obchodní podmínky  
SEO.20150101.001 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi MediaUp Agency s.r.o. se sídlem: 
Louny, U Pramene 2484, PSČ 44001, IČO: 04492439, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, 
vložka 36422.(dále jen „poskytovatel“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) vznikající: 
1.1.1. ze smlouvy o SEO správě (dále jen „smlouva o SEO správě“) a/nebo 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY O SEO SPRÁVĚ 
2.1. Poskytovatel se smlouvou o SEO správě zavazuje po dobu účinnosti této smlouvy poskytovat objednateli SEO správu minimálně v 
rozsahu, který měsíčně odpovídá počtu hodin zahrnutých v paušální odměně, který je specifikován v čl. B smlouvy o SEO správě. Účelem 
SEO správy je zvýšení návštěvnosti nebo pozic ve vyhledávačích nebo zvýšení obratu nebo jiných relevantních ukazatelů vypovídajících o 
zlepšeních technické či výkonností stránky dané webové stránky, pro kterou se SEO správa realizuje. O tom, které činnosti a SEO služby 
obsažené v SEO správě budou využity pro dosažení účelu uvedeného v předchozí větě a v jakém rozsahu, rozhoduje poskytovatel. 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
3.1. Poskytovatel se smlouvou o poskytování služeb zavazuje poskytnout objednateli SEO služby stanovené ve smlouvě o poskytování 
služeb, přičemž objednatel se smlouvou o poskytování služeb zavazuje zaplatit poskytovateli za poskytnutí SEO služeb odměnu určenou ve 
smlouvě o poskytování služeb, a to za podmínek níže stanovených. 

4. POSKYTOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ SEO SLUŽEB 
4.1. Poskytovatel je při poskytování SEO služeb povinen postupovat v souladu se zájmy objednatele. 
4.2. Objednatel je povinen poskytnout poskytovateli nezbytnou součinnost v případě, že je to k poskytnutí SEO služeb potřebné či vhodné 
anebo v případě jiných dotazů poskytovatele týkajících se internetových stránek objednatele, jeho podniku, služeb, výrobků a 
podnikatelských aktivit. Každý dotaz poskytovatele související se SEO službami je objednatel povinen poskytovateli zodpovědět nejpozději 
do tří (5) pracovních dnů od jeho doručení. 
4.3. Objednatel souhlasí s vyhodnocováním návštěvnosti svých internetových stránek, jež jsou předmětem SEO služeb, prostřednictvím 
aplikace Google Analytics či prostřednictvím jiného nástroje pro měření návštěvnosti, včetně umístění počítačového programu využívaného 
aplikací Google Analytics či jiného nástroje pro měření návštěvnosti do těchto internetových stránek objednatele. 

5. ODMĚNY POSKYTOVATELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
5.1. Platba za služby za daný měsíc je splatná vždy k datu splatnosti vystavené faktury. 
5.2. Pro případ prodlení je Objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den. 
5.3. Je-li Objednatel v prodlení s platbou celkové částky nebo její části, je Dodavatel oprávněn přerušit poskytování služeb. 

6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍCH OSOB 
6.1. Objednatel prohlašuje, že podpisem smlouvy uděluje zdarma a dobrovolně Dodavateli souhlas pro zpracování osobních údajů v souladu 
se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. za účelem marketingových a obchodních aktivit Dodavatele. 
6.2. Smluvní strany se zavazují nesdělovat vzájemné údaje a informace získané v rámci spolupráce jakékoli třetí osobě. 
6.3. Ustanovení neupravená těmito podmínkami se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky. 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
7.1. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za případnou škodu, ztráty, dopady, efekt a snížení ekonomických a 
účetních ukazatelů objednatele vlivem poskytování objednaných SEO služeb a to vzhledem k principu fungování „SEO služeb“. Objednatel 
si je plně vědom, jak „SEO služby“ fungují, jaké má klady, zápory a dopady a po poskytovateli požaduje výslovné provedení specifikované 
SEO služby/služeb v domluveném rozsahu. Dále poskytovatel nenese odpovědnost za škodu, ztráty, dopady, efekt způsobené změnou nebo 
upgradem vyhledávacích a hodnotících algoritmů společnosti Google nebo Seznam a.s.. 
7.2. Poskytovatel odpovídá za škody vzniklé objednateli v souvislosti se Smlouvou podle § 373 a násl. obchodního zákoníku.  
7.3. Poskytovatel však neodpovídá za jakékoliv nepřímé a následné škody, včetně ušlého zisku či ztráty obchodních příležitostí. 
Objednatel uděluje souhlas se zveřejněním jména společnosti a URL adresy v referencích Dodavatele. Požádá-li Objednatel písemně o 
vyloučení z referencí, Dodavatel tak neprodleně učiní. 

8. TRVÁNÍ SMLOUVY 
8.1. Smlouva nabývá účinnosti jejím uzavřením. 
8.2. Smlouva o SEO správě je uzavřena na dobu minimálně jednoho (1) roku pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. Výpovědní doba v 
tomto případě činí tři (3) měsíce pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak a počíná běžet od prvního (1) dne měsíce  
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně písemnou formou. 
8.3.Zánik smlouvy nemá vliv na nárok Dodavatele na úhrady veškerých dlužných částek za objednané služby. 

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost od 1. ledna 2015 0:00. 


