
 

 

 

Datum účinnosti 21. březnaa 2019 

 

Smluvní podmínky PRO POSKYTOVÁNÍ 

REKLAMNÍCH SLUŽEB  

RTB HOUSE S.R.O. 

  

Kapitola 1.  
SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ 

REKLAMNÍCH SLUŽEB   

 
1. Tyto Smluvní podmínky určují pravidla pro 

poskytování reklamních služeb nabízených 

společností RTB House s.r.o., se sídlem v Praze. 

Tyto Smluvní podmínky také určují rozsah práv 

a povinností Klienta a společnosti RTB House.   

 

2. Odesláním Objednávky na reklamní služby, jak 

je uvedeno v těchto podmínkách, Klient 

potvrzuje, že se seznámil s těmito Smluvními 

podmínkami a souhlasí s nimi a přijímá jejich 

obsah.   

3. Následující pojmy mají v těchto podmínkách 

následující význam:   

1) Smluvní podmínky - tyto podmínky pro 

poskytování reklamních služeb společností 

RTB House;  

2) Služby - reklamní služby, zejména služby v 

technologii RTB (real time bidding), 

poskytované společností RTB House, včetně: 

 

a) RTB Personalizovaného retargetingu - 

služba spočívá ve využívání dat 

shromážděných od uživatelů 

internetových služeb za účelem zobrazení 

reklamní zprávy laděné dle jejich osobních 

preferencí;   

b) Jiné reklamní služby, zejména reklamní 

služby v RTB technologii (real time 

bidding), zahrnuté v komerční nabídce RTB 

Effective as of March 21st, 2019 

 

Terms of Service FOR THE PROVISION OF 

ADVERTISING SERVICES 

RTB HOUSE S.R.O. 

 

Chapter 1. 
TERMS OF SERVICE FOR THE PROVISION OF 

ADVERTISING SERVICES 

 
1. These Terms of Service shall define the rules 

of the provision of advertising services offered 

by RTB House s.r.o., seated in Prague. These 

Terms of Service shall also define the scope of 

rights and obligations of the Client and of RTB 

House respectively.   

2. By placing the Order for advertising services, 

as established herein, the Client acknowledges 

that they have become familiar and agrees 

with these Terms of Service and that accepts 

their contents.   

3. The following terms, as used herein, shall have 

the following meaning:   

1) Terms of Service – these terms of service 

for the provision of advertising services by 

RTB House;  

2) Services – advertising services, in 

particular services in RTB (real time 

bidding) technology, provided by RTB 

House, and including:  

a) RTB Personalized Retargeting - the 

service consisting in making use of the 

data gathered from Internet service 

users in order to display advertising 

messages tuned to their individual 

preferences;   

b) Other advertising services, in 

particular advertising services in RTB 

(real time bidding) technology, 



 

 

House. 

 

3) Klient - právnická osoba nebo podnikající 

fyzická osoba uvedená v Objednávce, jimž 

společnost RTB House poskytuje služby. 

Klient je povinen dodržovat Smluvní 

podmínky bez ohledu na to, zda byla Služba 

objednána jejich vlastním jménem nebo 

prostřednictvím třetích osob;   

4) RTB House - společnost podnikající pod 

firmou RTB House s.r.o., která má své sídlo na 

adrese: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 

3 - Žižkov, identifikační číslo společnosti.: 068 

68 835, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeného Městským soudem v Praze, Oddíl 

C, Vložka 290211;  

 

5) Skupina RTB House - ovládající osoba RTB 

House a společnosti ovládané touto ovládající 

osobou – ovládané společnosti, v souladu s § 

74 a 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích, ve znění pozdějších předpisů; 

 

 

6) Smluvní strany - společnost RTB House a 

Klient společně;  

7) Smlouva - smlouva o poskytování Služeb 

uzavřená  mezi Klientem a společností RTB 

House odesláním objednávky v souladu se 

zde stanovenými postupy.  Součástí Smlouvy 

jsou obchodní podmínky pro poskytování 

Služeb, definované v Objednávce a v těchto 

Smluvních podmínkách;   

 

8) Objednávka - objednávka Služeb odeslaná 

společnosti RTB House Klientem formou 

objednávkového formuláře;  

9) Odměna - odměna určená společnosti RTB 

House z titulu poskytování Služeb zmíněných 

included in the commercial offer of 

RTB House. 

3) Client – a legal entity or sole proprietor 

specified in the Order, for which RTB 

House provides its Services. The Client 

shall comply with the Terms of Service 

regardless of whether the Service was 

ordered in their own name or via the third 

party;   

4) RTB House – the company operating 

under the business name RTB House s.r.o., 

having its registered seat at the address: 

Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 - 

Žižkov, company registration No.: 068 

68 835, registered in the Commercial 

Register maintained by the Municipal 

Court in Prague, Section C, File 290211;  

5) RTB House Group - controlling entity of 

RTB House and entities under the control 

of RTB House’s controlling entity – 

subsidiary entities, in accordance with 

Sections 74 and 79 of Act No. 90/2012 

Coll., on Commercial Corporations as 

amended; 

6) Parties – jointly RTB House and the Client; 

  

7) Agreement – agreement for the provision 

of Services, made by and between the 

Client and RTB House by placing the Order 

following the procedure established 

herein. The Agreement shall include the 

terms and conditions of the provision of 

Services, defined in the Order and in these 

Terms of Service;   

8) Order – order for Services, placed to RTB 

House by the Client, by means of the 

Order Form;  

9) Remuneration – remuneration due to RTB 

House for the provision of Services listed 



 

 

v objednávkovém formuláři.   

  

Kapitola 2. 

POSTUP PODÁVÁNÍ OBJEDNÁVKY 

1. Společnost RTB House poskytne své Služby 

za podmínky, že Klient odeslal objednávku 

a poskytl společnosti RTB House obsah, 

který má být vydán a který je v souladu s 

těmito Smluvními podmínkami. 

Objednávka musí být odeslána Klientem 

jednou z následujících forem:   

1) písemnou formou, podepsanou 

Smluvními stranami;  

2) formou skenu Objednávky, podepsaného 

Klientem a zaslaného elektronickou 

cestou na e-mailovou adresu uvedenou v 

Objednávce;   

3) formou e-mailového potvrzení podmínek 

spolupráce zahrnutých v těchto 

podmínkách a v Objednávce, která byla 

dříve zaslaná Klientovi - potvrzení musí 

obsahovat výslovné přijetí uvedených 

dokumentů a musí být odesláno na e-

mailovou adresu uvedenou v 

Objednávce.   

2. Klient přijímá tyto Smluvní podmínky také 

uhrazením Služeb nebo skutečným 

použitím Služeb.  

3. Prostřednictvím provedení jedné z 

možností uvedených v Kapitole 2 odst. 1 a 2 

Klient bere na vědomí a souhlasí, že 

společnost RTB House bude považovat 

Klientovo použití Služeb od tohoto 

okamžiku jako jeho akceptaci Smluvních 

podmínek. 

4. Pokud bude Objednávka podána jinou 

formou, než tou, která je  uvedená v odst. 

1.1) této kapitoly, Smlouva bude uzavřena 

ve chvíli, kdy společnost RTB House potvrdí, 

in the Order Form.   

  

                                       Chapter 2. 

              PROCEDURE FOR ORDER PLACEMENT 

1. RTB House shall provide their Services only 

if the Client has placed the Order and 

provided RTB House with contents to be 

issued, compliant with these Terms of 

Services. The Order shall be placed by the 

Client in one of the following forms:   

 

1) in written form, signed by the Parties;  

 

2) as a scan of the Order, signed by the 

Client and sent electronically at the e-

mail address indicated in the Order;   

 

3) as an e-mail confirmation of the terms 

of cooperation included herein and in 

the Order sent to the Client - the 

confirmation shall include an explicit 

acceptance of the said documents and 

shall be sent at the e-mail address 

indicated in the Order.   

 

2. Client accepts these Terms of Service also 

by payment for the Services or by actual 

usage of the Services.  

3. By performing one of the options specified 

in Chapter 2 point 1 and 2, Client 

understands and agrees that RTB House 

will treat Client’s use of the Services as the 

acceptance of the Terms of Service from 

that moments onwards. 

 

4. Should the Order be placed in a form 
other than those referred to in point 1.1) 
of this Chapter, the Agreement shall be 
concluded once RTB House has confirmed 
the acceptance of the Order, by electronic 



 

 

že akceptuje Objednávku tak, že odešle 

elektronickou zprávu na e-mailovou adresu 

uvedenou Klientem v Objednávce. 

5. Jsou-li splněny podmínky uvedené 

v Kapitole 2 odst. 4., je Smlouva uzavřena 

ke dni, ke kterému Klient odeslal 

Objednávku jednou z forem zmíněných v 

této Kapitole.  

 

Kapitola 3. 

 PROHLÁŠENÍ A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN  

 

1. Klient tímto prohlašuje a zaručuje společnosti 

RTB House, že:  

1) Jsou držitel všech autorských práv a práv 

průmyslového vlastnictví nebo 

vyžadovaných licencí k materiálům 

poskytovaným společnosti RTB House, 

umožňujích společnosti RTB House jejich 

použití v souladu s Objednávkou;  

2) Zveřejněním uvedených materiálů nevznikne 

společnosti RTB House povinnost k uhrazení 

žádných nákladů ani žádný jiný závazek vůči 

třetím stranám za použití materiálu zde 

popsaným způsobem;  

3) Zplnomocňují společnost RTB House k 

použití těchto materiálů za účelem realizace 

Objednávky a bude-li to nezbytné za účelem 

řádného poskytnutí Služeb společností RTB 

House, zavazují se k tomu, že poskytnou RTB 

House všechny licence, autorizace a 

oprávnění vyžadované k použití 

zmiňovaných materiálů za účelem 

poskytnutí Služeb řádným způsobem;  

4) Jejich údaje zahrnuté v Objednávkovém 

formuláři odpovídají skutečnému stavu. 

Budou-li tyto údaje změněny po odeslání 

Objednávky Klientem, musí o skutečnosti 

okamžitě, nejpozději však do 3 (tří) dnů od 

message sent at the e-mail address 
indicated by the Client in the Order. 
  

5. On the date on which the Client has 
placed the order in one of the forms 
referred to this Chapter, the Parties shall 
conclude the Agreement subject to the 
provisions of Chapter 2 point 4.   

  

 

Chapter 3.  

DECLARATIONS AND OBLIGATIONS OF THE 

PARTIES 

1. The Client hereby declares and warrants RTB 

House that:  

1) They hold all proprietary copyrights and 

industrial property rights or required 

licenses to materials provided to RTB 

House, enabling the latter to use them as 

stated in the Order;  

 

2) The publication of the said materials will 

not give rise to RTB House’s obligation to 

pay any remuneration or to any other 

liability to a third party for the use of the 

said materials as described herein;  

3) They authorize RTB House to use such 

materials in order to execute the Order 

and, should it be necessary for the proper 

provision of Services by RTB House, they 

undertake to grant RTB House any licenses, 

authorizations and permits required to use 

the said materials in order for Services to 

be provided in a proper manner;  

 

4) Their data included in the Order Form 

corresponds to the actual state. Should 

such data be changed after the Order 

placement by the Client, the latter shall 

immediately, but not later than within 3 



 

 

této změny, odpovídajícím způsobem 

informovat společnost RTB House odesláním 

zprávy na e-mailovou adresu: 

finance.cz@rtbhouse.com;  

5) Materiály jimi poskytnuté společnosti RTB 

House nesmí:  

a) Narušovat práva, patenty, ochrané 

známky, obchodní tajemství nebo jiná 

práva třetích stran, ať již vlastnická či 

osobní, včetně práva na zveřejnění 

osobních údajů;   

b) Zahrnovat žádný obsah v rozporu s 

platnými zákony, dobrými mravy a 

společenského soužití;   

c) Zahrnovat obsah, který je vulgární, 

urážlivý nebo pornografický;   

d) Propagovat agresivitu a projevy 

nenávisti;   

e) Zahrnovat malware, zejména viry, 

"Trojské koně", "počítačové červy", 

"časované bomby" nebo vymazávače 

dat.   

2. Klient se zavazuje, že během spolupráce se 

společností RTB House bude dodržovat 

zásady ochrany osobních údajů společnosti 

Google Inc., včetně povinnosti vkládat do 

předpisů nebo do zásad ochrany osobních 

údajů platných pro jejich webové stránky 

oznámení o možné aplikaci RTB 

Personalizovaného retargetingu pro 

návštěvníky jejich webové stránky 

(stránek). Výše zmíněné oznámení musí 

uvádět, že návštěvníci Klientovy webové 

stránky mají právo odmítnout RTB 

Personalizovaný retargeting kliknutím na 

následující odkaz: 

http://rtbhouse.com/privacy.php a 

výběrem příslušné možnosti.   

3. Nebudou-li materiály poskytnuté Klientem 

(three) days since its change, inform RTB 

House accordingly, by sending the message 

at the e-mail address: 

finance.cz@rtbhouse.com;  

5) The materials provided by them to RTB 

House shall not:  

a) Violate rights, patents, trademarks, 

trade secrets or other rights of third 

parties, whether property or personal 

ones, including the right of publicity;  

  

b) Include any contents contrary to 

applicable laws, principles of morality 

or of social interaction;   

c) Include contents which are vulgar, 

abusive or pornographic;   

d) Promote aggression and hate speech;   

 

e) Include any malware, and in particular 

viruses, “Trojan horses”, “computer 

worms”, “time bombs” or data erasers.  

  

2. The Client undertakes that during their 

cooperation with RTB House they will 

comply with the Privacy Policy of Google 

Inc., including the obligation to insert into 

the regulations or in the privacy policy 

applicable for their Website, the notice 

about the possible application of RTB 

Personalized Retargeting to visitors of 

their Website(s). The said notice shall state 

that visitors of the Client’s Websites have 

the right to deregister from RTB 

Personalized Retargeting by clicking on the 

following: 

http://rtbhouse.com/privacy.php and 

choosing the relevant option.   

 

3. Should the materials provided by the 



 

 

v souladu s požadavky stanovenými v 

odstavci 1 výše, společnost RTB House si 

vyhrazuje právo pozastavit poskytování 

Služeb pro Klienta, dokud Klient neposkytne 

bezchybné materiály.  

 

4. Klient musí úzce spolupracovat s RTB House 

na poskytování Služeb a musí poskytnout 

společnosti RTB House všechny informace 

nutné k řádnému poskytování Služeb. Klient 

také musí neprodleně informovat 

společnost RTB House o všech změnách 

nebo událostech, které by mohly mít vliv na 

poskytnutí Služeb či na vzájemnou 

spolupráci Smluvních stran, včetně 

jakéhokoli rozhodnutí ohledně jejich 

likvidace, vyhlášení bankrotu nebo 

plánovaných technických přestávek.   

5. K rozsahu nezbytnému k zajištění řádného 

poskytnutí Služeb, jak je definováno v 

Objednávce, musí Klient oprávnit RTB 

House k užití jména a loga jejich 

Internetové Služby.   

6. Společnost RTB House má právo k 

zveřejnění základních Klientských údajů 

(obchodní firma, logo, webová adresa) v 

seznamu svých referencí, internetových 

stránkách, v marketingových a prodejních 

materiálech. Klient tímto uděluje 

společnosti RTB House celosvětovou, 

nevýhradní a bezplatnou licenci k užití 

Klientova jména a jakékoli Klientovi 

obchodní firmy a ochranné známky výlučně 

v rozsahu uvedeném v tomto odstavci. 

7. Na základě materiálů obdržených od Klienta 

společnost RTB House vytvoří bannery, 

které budou použity pro poskytování 

Služby.  

8. Smluvní strany společně potvrzují, že 

Client be not compliant with requirements 

defined in point 1 above, RTB House 

reserves themselves the right to suspend 

the provision of Services for the Client 

until the latter has sent error-free 

materials.  

4. The Client shall closely cooperate with RTB 

House in the provision of Services and 

shall give RTB House all and any 

information needed for the Services to be 

provided properly. The Client shall also 

immediately inform RTB House about any 

changes or occurrences which may impact 

the execution of Services or the mutual 

cooperation of the Parties, including any 

decision concerning their liquidation, 

declaration of bankruptcy or scheduled 

technical breaks.   

5. To the extent necessary to ensure the 

proper execution of Services, as defined in 

the Order, the Client shall authorize RTB 

House to use the name and logotypes of 

their Internet Service.   

6. RTB House shall have the right to publish 

basic data of the Client (business name, 

logo, Website address) on their reference 

list, Internet pages, in marketing and sale 

materials. Client hereby grants RTB House 

a worldwide, non-exclusive and royalty-

free license to use Client's name and any 

of Client's trade names and trademarks 

solely pursuant to this section. 

 

 

7. Based on materials received from the 

Client, RTB House shall develop banner 

creations to be used for the provision of 

Services.  

8. The Parties jointly acknowledge that RTB 



 

 

společnost RTB House není povinna obdržet 

souhlas s tímto bannerem před jeho 

publikací.   

9. Společnost RTB House musí poskytnout 

Služby s náležitou péčí.  Společnost RTB 

House může, dle vlastního uvážení, 

poskytnout kteroukoli ze Služeb 

prostřednictvím třetí strany bez 

předchozího souhlasu i bez vědomí Klienta.  

10. Společnost RTB House je kdykoli oprávněna 

k ukončení/pozastavení poskytování Služeb. 

   

11. Společnost RTB House může vázat další 

poskytování Služeb Klientovi na splnění 

doplňujících podmínek, které v těchto 

podmínkách nejsou uvedeny.  

12. Rozpočet kampaně může být stanoven v 

Objednávce nebo elektronických zprávách 

zaslaných na emailové adresy uvedené 

v Objednávce.   

  

Kapitola 4.  

ODPOVĚDNOST  

1. Společnost RTB House nenese odpovědnost za 

žádné škody vzniklé Klientovi související s 

poskytováním Služeb a vzniklé v důsledku 

následujícího:   

1) přerušení poskytování Služeb proto, že 

společnost RTB House využila právo dle 

Kapitoly 3, odst. 10 těchto podmínek 

nebo způsobené jednáním či 

zanedbáním Klienta nebo třetích stran, 

za které je Klient odpovědný,   

 

2) zásahem vyšší moci rozuměné jako 

náhodná událost, kterou nelze 

předvídat a která je mimo kontrolu RTB 

House a/nebo Klienta,  

House shall not be obliged to receive the 

approval of such banner creations before 

their publication.   

9. RTB House shall provide Services with due 

care.  RTB House may, at its sole 

discretion, subcontract any of the Services 

to any third party without the prior 

consent of or notice to the Client.  

 

10. RTB House shall be entitled to 

stop/suspend the provision of Services, at 

any time.   

11. RTB House may subject further provision 

of Services to the fulfillment of additional 

conditions by the Client, not defined 

herein.   

12. The campaign budget may be definied in 

the Order or by electronic messages sent 

to the e-mail addresses indicated in the 

Order.  

 
Chapter 4.  

LIABILITY  

1. RTB House shall not be held liable for any 

damage to the Client, connected with the 

provision of Services and caused as a result of 

the following:   

1) discontinuity in the provision of 

Services occurring as a result of RTB 

House’s use of the right referred to in 

Chapter 3, point 10 hereof or caused 

by the action or the neglect of the 

Client or of third parties for which the 

Client is the sole liable,   

2) act of force majeure understood as a 

fortuitous event which could not have 

been foreseen and which is beyond 

the control of RTB House and/or the 



 

 

 

3) porušením ustanovení těchto 

podmínek poskytování služeb Klientem.   

2. Odpovědnost společnosti RTB House vůči 

Klientovi pokrývá pouze přímé škody. 

Smluvní strany společně souhlasí, že 

odpovědnost společnosti RTB za ušlý zisk 

nebo jakékoli nepřímé a/nebo související 

škody je vyloučena.   

3. Společnost RTB House nenese odpovědnost 

vůči třetím stranám ve spojitosti s obsahem 

a kvalitou materiálů, které poskytl Klient.  

4. Společnost RTB House neposkytuje žádné 

záruky, a to v nejvyšší možné míře povolené 

právními předpisy, ohledně způsobilosti 

Služby k požadovanému účelu nebo 

ohledně nároku na bezvadné plnění Služeb 

podle těchto podmínek. Zákonná záruka 

vztahující se na faktické či právní vady 

Služeb je vyloučena. Celková odpovědnost 

společnosti RTB House za újmu a škody 

způsobené Klientovi v rámci jakýchkoliv 

nároků, požadavků a jednání v rámci těchto 

Smluvních podmínek nebo ve spojitosti s 

jejich prováděním, neprováděním či 

nesprávným provedením, je omezena na 

částku odpovídající odměně společnosti 

RTB House za poskytování Služeb, a to za 

měsíc, ve kterém došlo k předmětné 

události mající za následek újmu.  Toto 

představuje maximální újmu 

předvídatelnou při uzavírání těchto 

Smluvních podmínek a/nebo Smlouvy a obě 

Smluvní strany souhlasí, že výpočet odměny 

účtované společností RTB House za jejich 

Služby je založena na přerozdělení rizik 

mezi Smluvní stranami.  Žádná ze Smluvních 

stran není považována za slabší či silnější 

stranu a žádná Smluvní strana nepovažuje 

Client,  

3) the violation of the provisions of these 

Terms of Service by the Client.   

2. RTB House’s liability towards the Client 

shall cover solely the direct damage. The 

Parties jointly agree that RTB House’s 

liability for the loss of profits or for any 

indirect and/or consequential losses is 

excluded.   

3. RTB House shall not be held liable towards 

third parties for the contents and quality 

of materials provided by the Client.  

4. RTB House shall not give any guarantees, 

to the maximum extent permitted by law, 

as to the suitability for specific purpose or 

the absence of defects of Services 

hereunder. The statutory warranty for 

physical or legal defects of Services shall 

be excluded. The total liability of RTB 

House for losses and damage to the Client, 

under any claims, requests and 

proceedings under these Terms of Service 

or in connection with their execution, non-

execution or improper execution shall be 

limited to the amount equal to the 

remuneration of RTB House for the 

provision of Services, for the month of 

event which caused the damage in 

question.  This represents the maximum 

foreseeable damage at the conclusion of 

this Terms of Services and/or Agreement 

and both Parties agree that the calculation 

of remuneration charged by RTB House for 

their Services is based on a division of risks 

between contractual Parties.  None of the 

contracting parties may be considered as 

weaker or more powerful party and no 

contracting party considers itself as a 

weaker party. 



 

 

sama sebe za slabší stranu. 

 

5. Pokud by třetí strana vznesla proti 

společnosti RTB House stížnost založenou 

na tvrzení, že šíření materiálů poskytnutých 

Klientem porušuje jakákoli práva třetí 

strany, zvláště autorská práva, Klient je 

povinen neodvolatelně, bezpodmínečně a 

na první požádání společnosti RTB House 

odškodnit a uhradit jakoukoli částku, kterou 

společnost RTB House bude povinna 

zaplatit z takového důvodu třetím osobám, 

stejně jako jakékoli náklady vynaložené k 

ochraně práv společnosti RTB House, 

včetně náhrady nákladů právního 

zastoupení a dalších poplatků přiznaných 

platným soudním rozhodnutím, to vše do 

14 (čtrnácti) poté, co Klient obdrží výzvu k 

úhradě, což však nevylučuje právo 

společnosti RTB House domáhat se nároku 

na náhradu podle obecných právních 

předpisů. V případě, že dojde k okolnostem 

uvedeným v předchozí větě, musí 

společnost RTB House neprodleně 

informovat Klienta o vznesení nároku a 

Klient musí okamžitě poskytnout 

společnosti RTB House všechny potřebné 

údaje a podklady, které by mohly mít vliv 

na výsledek příslušného řízení.   

6. Vznese-li kterákoli třetí strana proti 

společnosti RTB House nárok založený na 

tvrzení, že šíření materiálů poskytnutých 

Klientem porušuje jakákoli práva třetí 

strany, společnost RTB House si vyhrazuje 

právo k okamžitému přerušení poskytování 

Služeb, dokud nebude problém vyřešen. 

Výše uvedené však nezbavuje Klienta 

povinnosti uhradit odměnu společnosti RTB 

House za období, za něž byla Služba 

 

 

5. Should any third party raise against RTB 

House claims based on the assumption 

that disseminated materials, provided by 

the Client, violate any rights of third party, 

and in particular copyrights, the Client 

shall be obliged, irrevocably, 

unconditionally and at the first request of 

RTB House to pay the latter any amounts 

which RTB House would need to pay due 

to such events to third parties as well as 

any costs required to ensure the 

protection of RTB House’s rights, including 

legal fees and charges awarded under the 

valid court decision, within 14 (fourteen) 

days since the call to pay has been 

serviced to the Client, which however does 

not exclude RTB House’s right to claim 

remedies under general rules of law. 

Should the circumstances described in the 

preceding sentence occur, RTB House shall 

immediately inform the Client about 

claims being made, and the Client shall 

immediately provide RTB House with all 

necessary data and files which could have 

an impact on the outcome of relevant 

proceedings.   

 

6. Should any third party raise against RTB 

House claims based on the assumption 

that disseminated materials, provided by 

the Client, violate any rights of third party, 

RTB House reserves itself the right to 

immediately suspend the provision of 

Services until the issue has been settled. 

The above shall not free the Client from 

the obligation to pay the remuneration 

due to RTB House for the period for which 



 

 

poskytnuta.   

 

Kapitola 5.  

ODMĚNA  

1. Za poskytování Služeb, jak je stanoveno v 

Objednávce, má společnost RTB House nárok 

na měsíční Odměnu od Klienta v čisté výši 

uvedené v Objednávce. Částka odměny bude 

navýšena o hodnotu DPH vypočtenou podle 

sazby platné ke dni vystavení faktury s DPH.   

 

 

2. Pravidla pro vyplácení Odměn musí být 

popsána v Objednávkovém formuláři.   

3. Nebude-li lhůta pro úhradu stanovená na 

faktuře s DPH dodržena, je Klient povinen 

uhradit zákonný úrok z prodlení vypočítaný od 

prvního dne prodlení.   

4. V případě, že se Klient zpozdí s úhradou 

platby, společnost RTB House je oprávněna 

Smlouvu okamžitě ukončit.   

 
Kapitola 6.  

STÍŽNOSTI  

 
1. Klient může upozornit na jakékoli záležitosti a 

hodnotit Služby pomocí oznámení odeslaného 

na e-mailovou adresu: 

customers@rtbhouse.com do 30 (třiceti) dnů 

od vzniku události, na jejímž základě je stížnost 

podána.   

2. Oznámení o stížnosti musí obsahovat 

minimálně název stěžujícího subjektu/osoby a 

úplný popis události, která je důvodem 

stížnosti (včetně statistik nebo obrazovek 

kampaně, pokud potvrzují stanovisko Klienta) 

proto, aby mohla společnost RTB House řádně 

stížnost vyšetřit.   

the Services have been provided.   

 

Chapter 5. 

REMUNERATION 

1. For the provision of Services, as defined in 

the Order, RTB House shall be entitled to 

receive from the Client the monthly 

Remuneration in the net amount stated in 

the Order.  The Remuneration amount shall 

be increased by the due VAT amount, 

calculated at the rate applicable on the day 

of the VAT invoice issuance.   

2. The modalities of the Remuneration payment 

shall be described in the Order Form.   

3. Should the payment deadline stated in the 

VAT invoice be exceeded, the Client shall pay 

statutory interests calculated since the first 

day of default.   

4. Should the Client settle the payments in 

untimely manner, RTB House shall be entitled 

to terminate the Agreement with immediate 

effect.   

Chapter 6.  

COMPLAINTS  

 
1. The Client can signal any issues and 

comments about the Services by way of 

notification sent at the e-mail address: 

customers@rtbhouse.com, within 30 (thirty) 

days since the event which gave rise to the 

complaint.   

2. The complaint notification shall include, at 

least, the name of the complaining 

entity/individual, and the full description of 

the event which gave rise to the complaint 

(including campaign statistics or screens if 

they confirm the Client’s position) to enable 



 

 

 

3. Společnost RTB House musí vyšetřit stížnost 

do 14 (čtrnácti) dnů od obdržení oznámení, 

pokud toto obsahuje všechny požadavky z 

odst. 2 výše. Nebude-li oznámení kompletní, 

lhůta pro vyřízení stížnosti běží ode dne, kdy 

společnost RTB House obdrží kompletní 

oznámení. Posouzení úplnosti oznámení o 

stížnosti je ve výlučné kompetenci společnosti 

RTB House.   

 

 

Kapitola 7.  

DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY 

 

1. Doba trvání Smlouvy bude uvedena v 

Objednávce.    

2. V případě, že je Smlouva uzavřena na 

dobu neurčitou, Smluvní strany mají 

právo  ukončit Smlouvu kdykoli a bez 

udání důvodu ve 30ti (slovy: třiceti) denní 

výpovědní lhůtě prostřednictvím odeslání 

výpovědi druhé Smluvní straně písemnou 

formou.   

3. Smluvní strany mají právo ukončit 

Smlouvu s okamžitou účinností, pokud 

kterákoliv z nich poruší ustanovení těchto 

Podmínek nebo všeobecně platné 

zákony. V takovém případě Smluvní 

strana, která ukončuje Smlouvu, odesílá 

porušující Smluvní straně elektronicky na 

jí uvedenou e-mailovou adresu, nebo 

listinnou poštou (doporučenou zásilkou s 

potvrzením o přijetí) výzvu k zanechání 

porušování do 3 (slovy: tří) pracovních 

dní od doručení takové výzvy. V případě 

marného uplynutí této lhůty bez nápravy 

má Smluvní strana právo na ukončení 

RTB House to handle the complaint properly.   

3. RTB House shall handle the complaint within 

14 (fourteen) days since its notification, 

provided that it contains all details required 

under point 2 above. Should the complaint 

notification be incomplete, the complaint 

handling deadline will run since the date of 

receipt by RTB House of the complete 

notification. Assessment of the completeness 

of complaint notification is at RTB House's 

sole discretion.   

 

Chapter 7. 

TERM AND TERMINATION OF THE AGREEMENT 

 

1. The term of the Agreement shall be 

defined in the Order. 

2. If the Agreement is concluded for an 

indefinite term the Parties shall have the 

right to terminate the Agreement without 

reason and at any time, subject to 30 (in 

words: thirty) day notice period, by 

sending to other the Party their 

termination statement, in written form.  

3. The Parties shall have the right to 

terminate the Agreement with immediate 

effect if any of them violates the 

provisions of these Terms of Service or 

generally applicable laws. Should this be 

the case, the Party terminating the 

Agreement shall send to the Party in 

breach either electronically, at the e-mail 

address indicated by the latter, or by mail 

(registered mail with acknowledgment of 

receipt) the call to stop the breach within 

3 (in words: three) working days since the 

delivery of such notice. After this period 

has elapsed without effect, the Party shall 



 

 

Smlouvy s okamžitou účinností.   

 

4. Pokud z jakéhokoli důvodu bude Smlouva 

ukončena/uplyne doba jejího trvání, 

uhradí Klient společnosti RTB House 

Odměnu za poskytnutí smluvených 

Služeb za období od data zahájení 

poskytování Služeb do data ukončení/ 

uplynutí doby trvání Smlouvy.   

 

5. Smlouva mezi Stranami bude ukončena 

automaticky pokud Klient nezačne 

využívat Služby do 90 (devadesáti) dnů od 

odeslání Objednávky nebo pokud 

neuplyne doba alespoň 90 (devadesáti) 

dní od posledního dne, kdy Klient využil 

Služeb, pokud mezi Stranami nebylo 

dohodnuto ještě před uplynutím 

lhůty jinak v Objednávce nebo formou 

elektronické zprávy na emailové adresy 

uvedené v Objednávce . 

 

 Kapitola 8.  

MLČENLIVOST  

 
1. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že 

budou považovat za důvěrné a že nebudou 

bez výslovného písemného souhlasu druhé 

Smluvní strany poskytovat třetím stranám 

žádné informace obdržené od druhé 

Smluvní strany, zejména technické, 

technologické, organizační nebo jiné 

informace s obchodní hodnotou, 

poskytnuté každou Smluvní stranou v 

jakékoli formě, písemně či elektronicky, s 

ohledem na jejich vzájemnou spolupráci, 

včetně analýz, studií, hlášení nebo jiných 

souborů provedených jednou ze Smluvních 

have the right to terminate the Agreement 

with immediate effect.   

4. Should the Agreement be 

terminated/expire, for whatever reason, 

the Client shall pay RTB House the 

Remuneration for the provision of agreed 

Services, due for the period running since 

the date of the Service commencement 

until the date of the Agreement 

termination/expiry.   

5. The Agreement between the Parties shall 

be terminated automatically should the 

Client not start to use the Services within 

90 (ninety days) since the Order placement 

or should at least 90 (ninety days) elapse 

since the last day on which the Client has 

used the Services unless the Parties decide 

otherwise in the Order or by electronic 

messages sent before the lapse of the 

term to the e-mail addresses indicated in 

the Order.   

  

Chapter 8.  

CONFIDENTIALITY  

 
1. The Parties undertake mutually to 

consider as confidential and not to 

disclose to any third party without the 

written explicit consent of the other Party, 

any information received from the other 

Party, and namely technical, technological, 

organizational or other information with 

business value, provided by each of the 

Party in every form, whether in writing  or 

electronically, and concerning their mutual 

cooperation, including analyses, studies, 

summaries or any other files executed by 

one of the Parties, and also those based on 



 

 

stran a také těch informací poskytnutých 

druhou Smluvní stranou zahrnování 

odrážení takovýchto informací (dále jen 

"Důvěrná informace").  

2. Smluvní strany nebudou považovat za 

Důvěrné informace statistické údaje z 

reklamní kampaně vedené společností RTB 

House pro Klienta v rámci Služeb za 

předpokladu, že tyto statistiky jsou 

shromažďovány způsobem, který zabraňuje 

jejich identifikaci s reklamní kampaní 

Klienta.   

3. Údaje (s výjimkou statistických údajů 

zmíněných v odstavci 2 výše) a soubory 

cookie shromážděné v průběhu 

poskytování Služeb budou využívány 

výhradně za účelem těchto Služeb. 

Příslušné Klientovy údaje mohou být 

poskytnuty obchodním partnerům 

společnosti RTB House nebo kterékoli 

společnosti ze Skupiny RTB House za 

účelem řádného poskytnutí Služeb.  

4. Za Důvěrné informace nejsou považovány 

ty, které:  

1) jsou veřejně přístupné před uzavřením 

Smlouvy nebo budou veřejně dostupné 

po jejím uzavření bez viny kterékoli ze 

Smluvních stran,  nebo osoby nebo entity 

uvedené v Kapitole  8 odst. 5;   

2) jsou nebo budou k zpřístupněny 

Smluvním stranám nebo osobám 

nebo entitám uvedeným v Kapitole 8 

odst. 5 ze zdroje, který není druhou 

Smluvní stranou za předpokladu, že 

subjekt/osoba, která tyto informace 

zveřejní, není vázána vůči druhé Smluvní 

straně povinnostmi vyplývajícími z 

doložky o mlčenlivosti nebo smlouvou;   

3) byly drženy Smluvní stranou nebo osobou 

information provided by the other Party 

and including or reflecting such 

information (hereafter “Confidential 

Information”).   

2. The Parties shall not consider as 

Confidential Information statistical data 

from the advertising campaign run by RTB 

House for the Client under the Services, 

provided that such statistics are 

aggregated in a manner which prevents 

their identification with the Client’s 

advertising campaign.   

3. The data (excluding statistical data as 

referred to in point 2 above) and cookies 

gathered in the course of the Service 

provision shall be used solely for the 

purpose of such Services.  Relevant Client’s 

data can be disclosed to business partners 

of RTB House or other company from RTB 

House Group in order to perform this 

Service properly.  

 

4. Shall not be considered as Confidential 

Information, information which:  

1) is in public domain before the conclusion of 

the Agreement or will become publicly 

available after its conclusion without the 

fault of any of the Parties, or the persons or 

entities indicated in Chapter 8, point 5;   

2) is or will become available to the Parties or 

the persons or entities indicated in Chapter 

8, point 5, from a source which is not the 

other Party, provided that the 

entity/individual disclosing such information 

is not bound with the other Parties by the 

obligations under confidentiality clause or 

agreement;   

 

3) was held by the Party or the person or entity 



 

 

nebo entitou uvedenou v Kapitole 8 odst. 

5 před uzavřením Smlouvy za 

předpokladu, že subjekt/osoba 

zveřejňující tyto informace nebyla vázána 

vůči druhé Smluvní straně povinnostmi v 

rámci doložky o mlčenlivosti nebo 

smlouvou;  

4) byly získány nezávisle na druhé Smluvní 

straně jako výsledek práce provedené 

Smluvní stranou nebo osobou 

nebo entitou uvedenou v Kapitole 8 odst. 

5, jimž Důvěrné informace nebyly 

odhaleny.   

5. Každá Smluvní strana může poskytnout 

Důvěrné informace obdržené od jiné 

Smluvní strany svým poradcům, 

personálu, manažerům nebo 

poskytovatelům služeb Smluvním 

stranám na základě příkazní smlouvy či z 

jiného právního titulu. RTB House může 

také poskytnout Důvěrné informace 

získané od druhé strany jiným osobám 

náležejícím do Skupiny RTB House a jejich 

poradcům, zaměstnancům, manažerům 

či jiným osobám poskytujícím služby 

těmto koncernovým společnostem na 

základě příkazních smluv nebo jiného 

právního titulu, a to za předpokladu, že 

takové zveřejnění je provedeno výhradně 

pro účely Služeb a že tito jednotlivci 

písemně zavázali zachovávat mlčenlivost 

alespoň ve stejném rozsahu, jaký je 

definován zde.   

6. Smluvní strany se zavazují, že nebudou 

využívat Důvěrné informace na úkor 

druhé Smluvní strany nebo je nevyužijí 

jiným způsobem, který není spojen s 

jejich vzájemnou spoluprací. Každé 

porušení Smluvní strany při dodržování 

indicated in Chapter 8, point 5, before the 

conclusion of the Agreement, provided that 

the entity/individual disclosing such 

information was not bound with the other 

Party by the obligations under 

confidentiality clause or agreement;  

 

4) has been acquired independently from the 

other Party, as a result of works executed by 

the Party or the person or entity indicated in 

Chapter 8, point 5, to which Confidential 

Information has not been disclosed.   

 

5. Each Party may disclose Confidential 

Information received from the other Party, 

to their advisors, staff, managers or to 

providers of services to the Parties 

delivered based on the contract of 

mandate or on another legal title. RTB 

House may also disclose Confidential 

Information received from the other Party 

to other companies from RTB House 

Group, their advisors, staff, managers or to 

suppliers delivering services to the 

companies based on the contract of 

mandate or on another legal title, 

provided that such disclosure is made 

solely and exclusively for the purpose of 

the Services and that such individuals have 

signed the obligation of confidentiality 

with at least the same scope as the one 

defined herein.  

  

6. The Parties agree not to use Confidential 

Information to the detriment of the other 

Party or to use it in any other way not 

connected with their mutual cooperation. 

Any Party’s failure to keep secret the 

disclosed Confidential Information, by its 



 

 

Důvěrných informací v tajnosti jejich 

odhalením, převedením nebo využitím, 

bude považováno za nekalou soutěž.   

7. Povinnost zachovávat mlčenlivost se 

nevztahuje na informace, které musejí 

být zcela nebo z části zveřejněny na 

základě platných zákonů, rozhodnutí 

nebo rozsudku vydaného příslušným 

soudem nebo jiným soudním či správním 

orgánem nebo jiným oprávněným 

subjektem, jehož pravomoc se vztahuje 

na Smluvní stranu nebo osobu 

nebo entitu uvedenou v Kapitole 8 odst. 

5, která byla požádána o zveřejnění 

takové Důvěrné informace.  

8. Povinnosti zachovat důvěrnost a chránit 

ji, jak je zde uvedeno, trvá nehledě na 

fakt, zda byly Důvěrné informace 

poskytnuty ústně, písemně nebo v jiné 

podobě nebo na to, zda byly tyto 

Důvěrné informace skutečně označeny 

jako "důvěrné", "chráněné", "tajné" nebo 

jiným způsobem, nebo zda vůbec byly 

výslovně označeny.   

 

9. Povinnost zachování mlčenlivosti 

uvedená v tomto bodě je závazná pro 

Smluvní strany jak při poskytování Služeb 

tak po dobu 3 (tří) let po jejich provedení, 

odmítnutí jejich provedení nebo jejich 

zrušení.   

  

Kapitola 9.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ   

 
1. Jakékoli další záležitosti, které nejsou řešeny 

v těchto Smluvních podmínkách, se budou 

řídit obecně platnými právními předpisy České 

disclosure, transfer or use shall be 

considered as an act of unfair competition. 

   

7. The confidentiality obligation shall not 

cover Confidential Information which 

needs to be disclosed, whether in whole or 

in part, based on applicable laws, 

judgment or decision issued by the 

competent court or by another judiciary or 

administrative body or by another 

authorized body whose jurisdiction covers 

the Party or persons or entities indicated 

in Chapter 8, point 5, requested to disclose 

such Confidential Information.  

 

8. The confidentiality obligation and the 

confidentiality protection, as set forth 

herein, shall be applicable regardless of 

whether Confidential Information has 

been provided orally, in writing or in 

another form or substance, and whether 

such Confidential Information was actually 

designated as “confidential”, “proprietary” 

or “secret” or in another way or whether it 

was not specifically designated at all.   

9. The confidentiality obligation referred to 

in this point shall be binding for the Parties 

both during the provision of Services and 

for the period of 3 (three) years after their 

execution, the refusal to execute them or 

their cancellation.   

 

Chapter 9.  

FINAL PROVISIONS   

 
1. Any matters not covered by these Terms of 

Service shall be governed by generally 

applicable laws of the Czech Republic.   



 

 

republiky.   

2. V případě, že RTB House bude mít v úmyslu 

kdykoli upravit tyto Smluvní podmínky, 

upozorní Klienta na tyto změny 

prostřednictvím emailu na jeho emailovou 

adresu (jak je uvedena v Objednávce) 

s předstihem 30 dní. Změny nabývají účinnosti 

30 dní po jejich oznámení. Pokud Klient po 

oznámení změn se změnami nesouhlasí, má 

právo ukončit Smlouvu výpovědí v souladu s 

Kapitolou 7 uvedenou výše. V průběhu 

výpovědní doby platí Smluvní podmínky 

poskytování služby platné před oznámením 

změny.    

 

3. Společnost RTB House si vyhrazuje právo 

kdykoli ukončit podporu Služeb a změnit ceny, 

vlastnosti, specifikace, schopnosti, funkce, 

podmínky použití, data vydání, obecnou 

dostupnost nebo jiné charakteristiky Služeb. 

 

4. Společnost RTB House může Klientovi zaslat 

jakékoli oznámení elektronickou cestou 

prostřednictvím Klientem uvedené e-mailové 

adresy, Klientského účtu, doporučenou 

zásilkou, osobním předáním nebo 

renomovaným expresním kurýrem. Každé 

takovéto oznámení bude považováno za 

platné (i) ke dni odeslání oznámení Klientovi e-

mailem, (ii) jakmile bude nahráno na Klientův 

účet (nehledě na to, kdy Klient ve skutečnosti 

obdrží oznámení), (iii) v momentě osobního 

předání, (iv) jeden (1) den po odeslání 

prostřednictvím expresního kurýra (v) nebo 

pět (5) dnů po odeslání poštou, a to podle 

toho, co nastane dříve. 

5. Všechny strany obsažené ve Smlouvě budou 

srozuměny s a budou se řídit pravidly a 

právními předpisy týkající se ochrany osobních 

 

2. If RTB HOUSE seeks to modify the provisions 

of these Terms of Service at any time, RTB 

HOUSE shall notify the Client of such changes 

via e-mail to the Client’s e-mail address (as 

specified in the Order Form) with 30 days’ 

notice. The changes come into force 30 days 

from the day of the notification. Once 

notified, if Client does not agree to such 

modified Terms of Service, the Client may 

terminate the Agreement upon notice as per 

Chapter 7 hereinabove. During the notice 

period, the Terms of Service as applicable 

prior to the modification shall continue to 

apply. 

3. RTB House reserves the right at any time to 

cease the support of the Services and to alter 

prices, features, specifications, capabilities, 

functions, terms of use, release dates, 

general availability or other characteristics of 

the Services.  

4. RTB House may deliver any notice to Client 

via electronic mail to an email address 

provided by Client, via Client’s account, 

registered mail, personal delivery or 

renowned express courier. Any such notice 

will be deemed to be effective (i) on the day 

the notice is sent to Client via email, (ii) upon 

being uploaded to Client‘s account 

(irrespective of when Client actually receives 

it), (iii) upon personal delivery, (iv) one (1) 

day after deposit with an express courier, (v) 

or five (5) days after deposit in the mail, 

whichever occurs first. 

 
 

 
5. All parties involved in the Agreement will 

understand and follow the rules and 

regulations of the applicable data protection 



 

 

údajů. V rozsahu, v jakém poskytování služeb 

RTB House podléhá jakýmkoli předpisům 

týkajících se ochrany osobních údajů, Strany se 

zavazují řídit těmito předpisy a bude-li to 

potřebné, uzavřou další dokumenty (např. 

Dodatek o zpracování osobních údajů) týkající 

se úpravy souladu s těmito předpisy. 

6. Pokud bude některé z ustanovení tohoto 

dokumentu považováno za neplatné nebo 

nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost 

nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení.  

Neplatná/nevymahatelná ustanovení budou 

nahrazena jiným ustanovením, jehož účel 

bude rovnocenný nebo případně blízký účelu 

neplatného/nevymahatelného. Klient není 

oprávněn postoupit jejich práva a povinnosti 

vyplývající ze Smlouvy, zcela nebo z části, bez 

předchozího písemného souhlasu společnosti 

RTB House.  

 
7. Strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí k 

urovnání veškerých sporů vzniklých v průběhu 

vzájemné spolupráce. Pokud nebude dosažena 

smírná dohoda, případné spory budou řešeny 

v České republice jako soudem prvního stupně 

Obvodním soudem pro Prahu 1 nebo  

Městským soudem v Praze, a to podle 

příslušosti. 

8. V případě nesrovnalostí mezi zněním 

Objednávkového formuláře a těmito 

Smluvními podmínkami, bude mít přednost 

znění Objednávkového formuláře. 

 

 
Tyto Sluvní podmínky byly vytvořeny v Anglickém a 

Českém jazyce. V případě jakýchkoli nesrovnalostí 

vzniklých mezi anglickou a českou jazykovou verzi 

má anglická verze přednost. 

laws. To the extent that Services provided by 

RTB House are subject to any applicable data 

protection laws, the Parties shall comply with 

such data protection laws and should it be 

necessary, shall execute additional 

documents (e.g. Data Protection Addendum) 

concerning compliance with such regulations. 

6. Should any of the provisions hereof be legally 

considered as invalid or unenforceable, this 

will be without impact on the validity or 

enforceability of their remaining provisions.  

The invalid/unenforceable provision shall be 

replaced by another provision with the 

purpose equivalent or possibly the closest to 

the purpose of the invalid/unenforceable 

provision. The Client is not authorized to 

assign their rights and obligations under the 

Agreement, whether in whole or in part, 

without the previous written consent of the 

RTB House.  

7. The Parties undertake to make all their 

endeavors to settle amicably any disputes 

arising in the course of their mutual 

cooperation. Should they fail to reach an 

amicable agreement, any disputes shall be 

settled in the court of first instance at Prague 

1 or the Municipal Court in Prague, Czech 

Republic, as applicable.  

8. Should following separate arrangements 

between the Parties any discrepancies arise 

between the Order Form and these Terms of 

Service, the arrangements in the Order Form 

shall prevail.    

 
These Terms of Service have been made in English 
and Czech language. In the event of any 
discrepancies between the English version and 
Czech version, the English version shall prevail. 
 

 


