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

 
 

1. Zúčastněné strany 
 

1.1 Prodejce:  
Adresa pro příjem objednávek, podepsaných smluv, zasílání ostatní korespondence a plateb poštovní 

poukázkou: Tůma Pavel,  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 
  

1.2 Distributor: 
 

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 roznášet nabídkové letáky do poštovních schránek za účelem získání 
zákazníka, který by si mohl objednat služby nabízené Prodejcem. Je zakázáno nabídkové letáky 
vhazovat do poštovních schránek, které jsou označené, že si majitel schránky nepřeje vhazovat 
reklamní letáky – v případě porušení nese trestně-právní odpovědnost za takové jednání Distributor.  

2.2 Prodejce se zavazuje poskytovat Distributorovi informace a materiály potřebné k zajištění činnosti 
zprostředkovatele dle čl. 2.1 této smlouvy. 

2.3  Distributorovi bylo přiděleno Registrační číslo, které se zavazuje uvádět na všech 
zprostředkovaných objednávkách. Pokud nebude toto Registrační číslo na objednávce uvedeno 
(například při webové, e-mailové a nebo objednávce zaslané poštou dopisem), ztrácí tím nárok na 
vyplacení provize. 

 
 .3. Provize a prémie 

  
3.1 Prodejce se zavazuje vyplatit Distributorovi provizi ve výši 25 % z prodejní ceny nabídek (bez 

poplatku za doporučenou zásilku, pokud si službu doporučeně zákazník objedná) za každou 
zprostředkovanou a uhrazenou objednávku označenou Registračním číslem. V případě oprávněné 
reklamace zákazníka a při vrácení platby je provize stornována v následujícím měsíci. 

 
 
 
 
 
 
 

3.2  Provize za účetní měsíc budou Distributorovi vypláceny vždy v období od 5. do 10. dne 
následujícího měsíce bankovním převodem.  Minimální vyplácené částky činí  300 Kč, menší 
částky se převádějí do následujícího výplatního termínu (částky za předcházející měsíce se 
sčítají). Na vyžádání Distributora lze vyplatit i částky nižší než 300 Kč (v takovém případě se 
odečítá z provize 45 Kč poplatek), nejdéle však do 1 roku po skončení platnosti této smlouvy, tak 
jak je uvedeno v podkladech k nabídce č. 290. Uhrazená částka za registrační sadu k nabídce č. 
290 se vrací zpět na bankovní účet Distributora při získání první provize, která musí být 
minimálně 300 Kč. 
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3.3  Každý Distributor, který za účetní měsíc získá provizi od 300 Kč, obdrží na vyžádání zdarma 
sadu nabídkových letáků /dále jen NL/ (provize od 300 Kč - 150 ks NL, provize od 1 000 Kč - 
200 ks NL, provize od 2 000 Kč - 300 ks NL, provize od 5 000 Kč - 500 ks NL, provize od 10 
000 Kč - 1 000 ks NL). U provize od 0 Kč do 299 Kč je možnost zaslání na vyžádání 50 až 100 
ks NL a to 1x měsíčně, maximálně 11 zásilek za dobu platnosti smlouvy. 

 
4. Ostatní ujednání 

 
4.1 Tato smlouva je uzavřena na dobu 12 měsíců od data sepsání a podepsání smlouvy, po této lhůtě 

platnost smlouvy končí automaticky. Po dohodě obou smluvních stran lze tuto smlouvu zrušit            
i dříve. Platnost této smlouvy může prodejce zrušit i 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 uhrazeného 
poplatku za registrační sadu. 

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

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 dále prohlašuje, že bude dodržovat veškeré platné právní předpisy s touto činností 
související a bere na vědomí, že u služeb poskytovaných Prodejcem se nejedná o zprostředkování 
zaměstnání ve smyslu platného zákona. 

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 Distributor a 1 Prodejce. 
  

5. Podpisy zúčastněných stran 
 
 

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

Podpis Distributora: .............................................   
 
 
 
 

Prodejce - Tůma Pavel: ...........................................  


