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SMLOUVA  O  SPOLUPRÁCI  (nabídka č. 1) 
podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. OZ 

 
 

1.  Zúčastněné strany 
Prodejce:  Adresa pro příjem objednávek, podepsaných smluv, zasílání ostatní korespondence a plateb 
poštovní poukázkou: Pavel Tůma,  17. listopadu 287/33,  400 10  Ústí nad Labem 10      

www.inzercereklama.cz, bulletin@email.cz 
IČO 62232649, registrace v Živnostenském rejstříku na www.rzp.cz 

 
Distributor:  Registrační číslo: ....................... 
 

Zde budou uvedeny osobní údaje, vyplňuje se ve smlouvě po 
objednání na webu www.mojeobjednavka.net nebo na 

www.vydelejtedoma.cz 
 

2.  Předmět smlouvy 
2.1  Distributor se zavazuje vyvíjet činnost směřující k tomu, aby třetí osoba měla možnost objednat                  

si prodejcem nabízené inzertní nabídky. Distributor se dále zavazuje poskytnout třetí osobě veškeré 
informace potřebné k vyplnění objednávky a provedení úhrady. Inzertní bulletiny (dále jen IB) poskytuje 
distributor zájemcům za doporučenou prodejní cenu 50 Kč za 1 výtisk IB - prodejní cena za 1 výtisk IB 
může být maximálně 80 Kč. 

2.2  Prodejce se zavazuje poskytovat distributorovi inzertní bulletiny za smluvní cenu uvedenou na objednávce, 
podle odebraného množství. 

2.3  Distributor obdržel registrační číslo, které se zavazuje uvádět na všech objednávkách. Pokud opomine toto 
číslo na objednávce uvést, ztrácí tím nárok na prémiovou poukázku pro bezplatný odběr IB. 

 

3.  Prémie 
3.1  Distributor, který za účetní měsíc zprostředkuje objednávky inzertních nabídek v uhrazené celkové 

hodnotě níže uvedené, obdrží prémiovou poukázku pro bezplatný odběr inzertních bulletinů (IB) 
v uvedeném množství: 

- celková hodnota zprostř. objednávek = 2.501 až 5.000 Kč ... poukázka na 100 ks IB v hodnotě 500 Kč 
- celková hodnota zprostř. objednávek = 5.001 až 7.500 Kč ... poukázka na 200 ks IB v hodnotě 940 Kč 
- celková hodnota zprostř. objednávek = 7.501 až 10.000 Kč ... poukázka na 300 ks IB v hodnotě 1.320 Kč 
- celková hodnota zprostř. objednávek = 10.001 Kč a více ... poukázka na 400 ks IB v hodnotě 1.600 Kč 
3.2  Prémiová poukázka bude distributorovi zaslána po vyúčtování doručených objednávek, a to vždy k 10. dni     
následujícího měsíce. 
 

4.  Ostatní ujednání 
4.1  Tato smlouva je uzavřena na dobu 12-ti měsíců od data sepsání a podepsání. Po dohodě obou smluvních 

stran lze tuto smlouvu zrušit i dříve, po uplynutí uvedené lhůty platnost smlouvy končí automaticky. 
Prodejce může platnost této smlouvy zrušit v případě jejího závažného porušení distributorem, nebo 
v případě poškození dobrého jména firmy prodejce distributorem. Předčasné zrušení smlouvy musí mít 
písemnou podobu. Smlouva se ruší bez nároku na vrácení poplatku za registrační sadu nebo inzertní 
bulletiny. 

4.2  Distributor je nezávislý subjekt, není zaměstnancem firmy prodejce, práci vykonává jako osoba samostatně 
výdělečně činná (OSVČ) ve smyslu platného zákona. 

4.3  Distributor bere na vědomí, že prodejce není zodpovědný za jeho případné finanční ztráty a nezaručuje mu 
stálý výdělek, který záleží pouze na vlastní iniciativě a práci distributora. Distributor současně prohlašuje, 
že bude dodržovat platné právní a daňové předpisy s touto činností související. 

4.4  Účastnící této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla 
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. 

4.5  Tato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž jeden obdrží distributor a jeden prodejce. 
 
5. Podpisy zúčastněných stran 
                                             
                                                V Ústí nad Labem dne: .................................... 
 
Podpis distributora: .............................................................  Pavel Tůma .......................................... 
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