Smlouva o spolupráci
uzavřená v souladu se zákony Egulánské lidově-socialistické republiky a České republiky.
Smluvní strany:
1.
Smluvní partner: Nový Gowllanov, v. m.
Webové stránky: gowllanov.tk
(dále jen „Nový Gowllanov“)
a
2.
Smluvní partner: Virtuální město Gowllanov
Webové stránky: gowllanov.czweb.org
(dále jen „Gowllanov“)
uzavřely níže uvedeného dne tuto smlouvu o spolupráci (dále jen „Smlouva“).
I.
Úvod
1. Nový Gowllanov je virtuální město působící na internetové adrese http://gowllanov.tk.
2. Gowllanov je virtuální město působící na internetové adrese http://gowllanov.czweb.org.
3. Smluvní strany se dohodly na vzájemné spolupráci, z čehož vyplývá vzájemná pomoc na
webech apod.
II.
Předmět Smlouvy
1. Gowllanov a Nový Gowllanov se dohodly na vzájemné spolupráci a pomoci v oblastech
SEO, zviditelnění, vzájemné propagaci, vylepšení vyhledávání v Google.com, Seznam.cz,
Yandex.com a Bing.com a pomoci při úpravě a technické správě webových stránek.
2. Gowllanov a Nový Gowllanov se dohodly, že nebudou jednat takovým způsobem, který
by vybízel k útoku na druhé město, nebo by byl přímým útokem na jeho funkčnost a
funkčnost jeho orgánů. Za přímý útok se považuje prolomení hesla, změna stránek druhé
smluvní strany takovým způsobem, ke kterým nemá smluvní strana daná oprávnění.
3. Gowllanov a Nový Gowllanov se dohodly, že vzájemně nebudou vystupovat pod jménem,
nebo doménou druhé smluvní strany a že se budou prezentovat tak, aby bylo jasně
oddělitelné, která ze smluvních stran se prezentuje.
III.
Doba trvání Smlouvy
1. Tato Smlouva byla sjednána na dobu neurčitou s tím, že smlouvu je možno kdykoliv
vypovědět. Výpovědní doba činí 30 dnů a běží ode dne doručení elektronické výpově di
druhé smluvní straně. Smluvní strany výslovně sjednávají, že v případě výpovědi této
Smlouvy jsou společnosti oprávněny na svém webu ponechat data, informace a nastavení,
jež získala za dobu trvání této Smlouvy.
2. Smlouvu je možno vypovědět při závažném porušení podmínek druhou smluvní stranou.
V tomto případě činí výpovědní lhůta 14 dnů ode dne doručení elektronické výpovědi
druhé smluvní straně.
3. Zanikne-li jedna ze smluvních stran, přestává tato smlouva s okamžitou platností platit.
IV.
Ostatní ujednání
1. Pokud by mělo být některé ustanovení této Smlouvy neplatné pro rozpor s obecně
platnými předpisy nebo by se snad v průběhu plnění této Smlouvy neplatným stalo,
sjednává se, že tato neplatnost nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy a
na její celkovou platnost a účinnost. Smluvní strany jsou povinny takové neplatné

ustanovení nahradit ustanovením či ujednáním novým, které bude sjednáno v duchu
ostatních ustanovení této Smlouvy..
V.
Závěrečná ujednání
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouvu lze měnit pouze formou dodatků.
3. K podpisu této Smlouvy, jejího dodatku, výpovědi či odstoupení jsou toliko oprávněny
statutární orgány smluvních stran či zplnomocnění zástupci smluvních stran.
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