
Smlouva o dílo

uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník").

I.
Smluvní strany
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Česká pirátská strana
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zastoupená PhDr. Ivanem Bartošem, Ph.D., předsedou strany

(dále jen "objednatel")
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II.
Úvodní ustanovení

Objednatel provozuje webové stránky umístěné na adrese sledujernefilmy.cz a sledujuserialy.cz, kdy
mottern těchto webů je "Odkaz není zločin ". I

Objednatel má zájem na tom, aby na jím provozovaných webových stránkách nebyl žádný závadný
obsah.

Za závadný obsah se považuje zejména:

obsah zakázaný právním řádem ČR
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komerční nebo reciproční (reklamy nebo odkazy na projekty nesouvisející s činností
objednatele

další obsah, který za závadný prohlásí objednatel v průběhu plnění této smlouvy



m.
Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo blíže specifikované
v čI. IV této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
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Objednavatel se zavazuje poskytnou nezbytnou technickou součinnost k provozu těchto služeb.

IV.
Dílo

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:

správa webových stránek provozovaných objednatelem

naplňování stránek žádoucím obsahem, tedy kromě jiného odkazy na stránky nabízející
autorskoprávní obsah

kontrola a odstraňování závadného obsahu z webových stránek provozovaných objednatelem
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V.
Práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo průběžně od uzavření této smlouvy až do jejího ukončení.

/

Zhotovitel je povinen odstranit závadný obsah, pokud bude na jeho existenci objednatelem nebo
někým jiným upozorněn, do 2 dnů od obdržení takového sdělení.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádné provádění díla sjednanou cenu.
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Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla.

VI.
Cena a platební podmínky

Cena za dílo je dohodou sjednána na 5.000,- Kč za každý měsíc provádění díla. Přičemž tato cena
bude zhotoviteli hrazena měsíčně na základě vystavené faktury.
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VII.
Sa n kce .
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Pokud nebude zhotovitel provádět dílo řádně a včas nahradí objednateli smluvní poklutu ve výši
1.OOO,-Kčza každý týden, kdy bude na stránkách provozovaných objednatelem závadný obsah .

Zaplacením smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu škody.
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VIII.
Ukončení smlouvy

Tuto smlouvu je možné ukončit výpovědí, kdy výpovědní lhůta je 1 měsíc a počíná běžet prvního dne
následující měsíce, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

i' I IX.
Závěrečná ustanovení
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Právní vztah, který z této smlouvy vznikl, se v částech smluvně neupravených řídí občanským
zákoníkem.

Tato smlouva muze být menena nebo rušena pouze formou písemných dodatků podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
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