Smlouva o spolupráci
podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. OZ (dále jen „Smlouva“)

1.

Zúčastněné strany

1.1

Odběratel:
Tomáš Velcl, Nový Malín 625, 788 03 (korespon.: TOVEL Profit, P. O. Box 1, 787 01 Šumperk)
IČO: 74855093 - subjekt zapsán v ŢR města Šumperk pod č.j. 27574/2009, www.rzp.cz
Webové stránky: www.tovel-profit.cz, www.obalky-doma.cz, e-mail: podpora@obalky-doma.cz

1.2

Dodavatel:
Registrační číslo: 2412345
Jméno, příjmení: _________________________________________________________________
Ulice, č. popisné: _________________________________________________________________
PSČ: ___________ Město: _________________________________________________________
E-mail: _________________________________________ Telefon: ________________________
Číslo bankovního účtu: _______________________________________ / ___________________
Pokud není uvedeno číslo účtu, zasílají se platby poštovní poukázkou C na výše uvedenou adresu.

2.

Předmět smlouvy

2.1

Dodavatel se zavazuje vyvíjet činnost směřující k tomu, aby jeho prostřednictvím měla třetí osoba
moţnost za nadepsanou, ofrankovanou obálku získat obchodní a propagační materiály Odběratele a
jeho obchodních partnerů (dále jen „propagační materiál“). Dále se zavazuje, ţe nezalepené,
nadepsané a ofrankované obálky, které za účelem vloţení propagačních materiálů obdrţí od třetích
osob, naplní podle pracovního postupu přidělenými propagačními materiály a odešle je doporučenou
nebo balíkovou zásilkou na korespondenční adresu Odběratele. Dodavatel zároveň prohlašuje, ţe za
propagační materiály nebude vybírat od třetích osob jakékoliv poplatky a nebude zasílat ţádné
informace a materiály jako nevyţádanou poštu.

2.2

Pod pojmem „nadepsané a ofrankované obálky“ se rozumí nepoškozené, nezalepené obálky opatřené
známkami a nadepsané platnými adresami. Kaţdá adresa musí být jiná, adresy musí být získané se
souhlasem a s vědomím třetích osob, tedy na základě reakce na inzerci či jinou prezentaci Dodavatele
nebo na základě osobního kontaktu, a nesmí se jednat o adresy opsané z katalogů, seznamů a
podobně. Na obálkách musí být nalepeny platné, neorazítkované a nepoškozené poštovní známky
v minimální hodnotě 19,- Kč (dle aktuálního ceníku České pošty).

2.3

Odběratel se zavazuje poskytovat Dodavateli informace potřebné k zajištění činnosti podle odstavce
2.1 a dodávat mu potřebné mnoţství propagačních materiálů prostřednictvím České pošty, a to do 14
dnů po předchozí vzájemné dohodě. Dále se zavazuje přebírat všechny zásilky s naplněnými obálkami
a zaplatit Dodavateli sjednanou odměnu podle odstavce 3.1.
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3.

Odměny a prémie

3.1

Dodavateli bude podle dosaţeného výkonnostního pásma zaplacena finanční odměna ve výši 8,50 Kč
aţ 15,50 Kč za kaţdou dodanou, nezalepenou, čitelně nadepsanou a ofrankovanou obálku naplněnou
propagačním materiálem (dle pracovního postupu), dále jen „obálka“. Kompletní systém odměňování
je uveden v přiloţeném pracovním postupu.

3.2

Dodavateli bude také proplacena odpovídající náhrada nákladů spojených s odesláním kaţdé
doporučené nebo balíkové zásilky s obálkami, avšak pouze v případě, ţe budou dodrţeny podmínky
této Smlouvy. Náhrada nákladů se vţdy přičítá k nevyplacené odměně.

3.3

Dodavatel souhlasí, ţe minimální mnoţství obálek v jedné zásilce je 25 (dvacet pět) kusů. V případě
zaslání menšího mnoţství je odměna za kaţdou obálku stejná, nevzniká ale nárok na proplacení
náhrady za poštovné a balné podle odstavce 3.2.

3.4

Odměna za účetní měsíc bude Odběratelem vyplacena po vyúčtování celkového součtu dodaných
obálek za daný měsíc, a to vţdy do 15. dne následujícího měsíce převodem na výše uvedený bankovní
účet Dodavatele nebo zasláním poštovní poukázky typu C na adresu Dodavatele. Minimální částka k
vyplacení činí 500,- Kč, niţší částka se převádí do následujícího kalendářního měsíce (odměny za
předcházející měsíce se sčítají).

3.5

Dodavateli bude refundována platba 990,- Kč, kterou předem uhradil Odběrateli za registraci do
systému, sluţby a startovní sadu, společně s první vyplacenou odměnou, která musí dosáhnout
výplatního minima podle odstavce 3.4.

3.6

Kaţdý rok budou vyhodnoceni 3 (tři) nejlepší Dodavatelé. Kritériem hodnocení je průměrný měsíční
počet dodaných obálek za účetní rok. Vyhodnocení Dodavatelé obdrţí věcnou prémii - mobilní
telefon, digitální fotoaparát nebo tablet. Tato prémie se uděluje po součtu dodaných obálek za
uplynulý rok, a to do 31. ledna následujícího roku.

4.

Ostatní ujednání

4.1

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Po dohodě obou smluvních stran lze tuto Smlouvu kdykoliv
zrušit. Odběratel můţe platnost Smlouvy zrušit v případě jejího závaţného porušení Dodavatelem
nebo v případě poškození dobrého jména firmy Odběratele Dodavatelem. Zrušení Smlouvy musí mít
písemnou podobu. Pokud činnost Dodavatele nepovede po dobu 6 (šesti) měsíců k ţádnému obratu
(tzn., ţe nedodá ţádnou naplněnou obálku), Smlouva automaticky zaniká. Smlouva se v uvedených
případech ruší bez nároku na vrácení platby 990 Kč, kterou Dodavatel předem uhradil Odběrateli za
registraci do systému a startovní sadu, nevyplacená odměna propadá ve prospěch Odběratele.

4.2

S poskytnutými osobními údaji je nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob a o volném pohybu těchto údajů, se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších novel. Veškeré změny v osobních
údajích je nutné včas písemně oznámit.

4.3

Dodavatel je nezávislý subjekt, nestává se zaměstnancem firmy Odběratele, práci vykonává jako
osoba samostatně výdělečně činná. Dodavatel současně prohlašuje, ţe bude dodrţovat platné právní
předpisy s touto činností související a potvrzuje svou plnoletost.

4.4

Dodavatel bere na vědomí, ţe Odběratel není zodpovědný za jeho případné finanční ztráty a
nezaručuje mu stálý výdělek, který záleţí pouze na vlastní aktivitě, iniciativě a úsilí Dodavatele.
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4.5

Dodavatel potvrzuje, ţe současně se Smlouvou obdrţel podrobný manuál (pracovní postup)
obsahující všechny informace a instrukce potřebné k zajištění činnosti podle odstavce 2.1.

4.6

Účastníci této Smlouvy po jejím důkladném přečtení prohlašují, ţe souhlasí s jejím obsahem, ţe byla
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své
vlastnoruční podpisy.

4.7

Smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, z nichţ jeden obdrţí Odběratel
a jeden Dodavatel.

5.

Podpisy zúčastněných stran

XXXXXXXXXXXX
________________________

________________________

Odběratel

Dodavatel

V ________________________________________
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dne _______________________

