
Smlouva o spolupráci 
podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. OZ 

        
 

nabídka č. 19 
 

1. Zúčastněné strany 
 

1.1 Odběratel:  Tůma Pavel,  17. listopadu 287/33,  400 10 Ústí nad Labem 10, 
www.inzercereklama.cz, bulletin@email.cz 

        IČO 62232649, registrace v Živnost. rejstříku na www.rzp.cz 
 

1.2 Dodavatel: 
 

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 Dodavatel se zavazuje zasílat poštou doporučeně Odběrateli nadepsané a ofrankované 
obálky dle Pracovního postupu, který je uveden v podkladech k nabídce č. 19 v bodě 1 a 2   
- tyto podklady s potřebnými informacemi Dodavatel obdržel a byl tímto způsobem 
seznámen s prezentovanou činností. 

2.2 Pod pojmem „nadepsané a ofrankované obálky“ se rozumí nepoškozené, nezalepené 
prázdné obálky (max. rozměr obálky je formát C5, tj. max. velikost obálky 229 x 162 mm, 
větší obálky Odběratel nevykupuje) s nadepsanou platnou adresou (čitelně ručně,               
na psacím stroji nebo na PC - každá adresa musí být jiná, adresy na obálkách musí být 
získané se souhlasem a s vědomím zájemce, tedy na základě reakce na inzerci nebo             
na základě osobního kontaktu). Na obálkách musí být nalepena platná, neorazítkovaná              
a nepoškozená poštovní známka v hodnotě 23 Kč (nebo známka označená písmenem A 
nebo B). V případě zdražení poštovného Českou poštou během platnosti této Smlouvy 
Odběratel bude akceptovat původní hodnotu poštovních známek na dodaných obálkách 
max. 10 dnů od oficiálního zdražení poštovného. Po této lhůtě je možné zasílat Odběrateli 
pouze obálky, na kterých budou nalepeny poštovní známky v příslušné hodnotě dle 
aktuálního ceníku České pošty. 

 
3. Provize a podmínky za dodané obálky 

 
3.1 Odběratel se zavazuje vyplatit Dodavateli 6 Kč za každou dodanou obálku + poštovné dle 

údajů pošty na zásilce, max. 66 Kč jako náhradu za poštovné a balné za každou zaslanou 
doporučenou zásilku s obálkami (do hmotnosti zásilky 2 kg). Pokud má zásilka s obálkami 
hmotnost nad 2 kg, zasílá se jako cenný balík, v tom případě je náhrada poštovného dle 
údajů pošty na zásilce, max. 120 Kč. Platí pouze v případě, že budou dodrženy podmínky 
uvedené v této Smlouvě a  v podkladech k nabídce č. 19. 

3.2 Dodavatel souhlasí s tím, že minimální množství nadepsaných a ofrankovaných obálek         
v 1 zásilce je 50 kusů, maximální množství je 1 660 kusů obálek v 1 zásilce během              
1 měsíce. Měsíčně lze zaslat maximálně 4 zásilky s obálkami. Maximální množství dodaných 
obálek je 19 920 kusů za dobu platnosti Smlouvy. Pokud bude Dodavatelem zasláno méně 
než 50 kusů obálek v jedné zásilce, Odběratel neproplácí poštovné za odeslanou zásilku s 
obálkami (max. 66 Kč a max. 120 Kč) dle bodu 3.1. Výplata částky při dodání méně než 50 
kusů obálek v jedné zásilce je možná pouze na bankovní účet Dodavatele, který je uveden 
v této smlouvě. Platby poštovní poukázkou C na adresu Dodavatele jsou možné pouze při 
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dodání minimálně 50 kusů obálek během platnosti této smlouvy, jinak nelze platbu poštovní 
poukázkou C realizovat. 

3.3 Provizi za dodané obálky se zavazuje Odběratel zaslat Dodavateli bankovním převodem 
(pokud je uvedeno v této smlouvě číslo bankovního účtu), nebo poštovní poukázkou C      
do 15 dnů od data doručení zásilky poštou na uvedenou adresu (pokud jsou splněny 
podmínky uvedené v bodě 3.2 této smlouvy). 

 

 
4. Ostatní ujednání 

 
4.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu 12 měsíců od data sepsání a podepsání. Platnost této 

Smlouvy končí automaticky po této době. Odběratel může tuto Smlouvu zrušit písemně       
i dříve v případě jejího závažného porušení Dodavatelem nebo v případě poškození dobrého 
jména Odběratele Dodavatelem. Smlouva se ruší bez nároku na vrácení poplatku za nabídku 
č. 19. S poskytnutými osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem                           
č. 101/2000 Sb., veškeré změny v osobních údajích je nutné včas písemně oznámit             
na adresu Odběratele. 

4.2 Dodavatel je nezávislý subjekt, není zaměstnancem firmy Tůma Pavel, Dodavatel práci 
vykonává jako Osoba samostatně výdělečně činná. 

4.3 Dodavatel prohlašuje, že bude dodržovat veškeré platné právní a daňové předpisy s touto 
činností související. 

4.4 Účastníci 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 1 obdrží Dodavatel a 1 Odběratel. 
 

 
5. Podpisy zúčastněných stran 

 
 

V Ústí nad Labem dne ......................................... 
 
 
 

Podpis dodavatele: .............................................   
 
 
 

Odběratel - Tůma Pavel: .......................................  


