SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
(uzavřená dle § 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů)
(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:
1. SPIEW s.r.o.

se sídlem Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 04512545 DIČ: CZ04512545
jednající Ing. Jaroslav Pokorný, jednatel
(dále jen „Zájemce“)
a
2. Vaše údaje, které jste zadali při registraci na adrese

http://expresdoklad.cz/partner
(dále jen „Zprostředkovatel“)
(Zprostředkovatel a Zájemce společně dále jen „Smluvní strany“)

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Zájemce je podnikatel s živnostenským oprávněním. Jeho činnost spočívá v poskytování
služeb online fakturace prezentovaných na adrese http://ExpresDoklad.cz

1.2

Zprostředkovatel je připraven pro Zájemce zprostředkovat nové obchody (přivést nové
zákazníky), kterým bude Zájemce poskytovat služby uvedené v článku 1.1.

1.3

Za účelem úpravy vzájemných práv a povinností při zprostředkování obchodu mezi
Zájemcem a jeho zákazníky uzavírají Smluvní strany tuto Smlouvu.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1

Zprostředkovatel se zavazuje vyvíjet činnost směřující k tomu, aby Zájemci přivedl nové
zákazníky, kteří si zakoupí službu specifikovanou v článku 1.1 výše.

2.2

Smluvní strany se dohodly, že identifikace zákazníků (viz. bod 2.1.) bude probíhat
formou zadání číselného (slevového) kódu zákazníkem při registraci zákazníka (na
adrese http://portal.expresdoklad.cz/sign-in/registration).

2.3

Číselný (slevový) kód, který poskytne Zájemce Zprostřekovateli, aby jej poskytl
Zprostředkovatel dále potenciálním zákazníkům, umožní zakázníkům následnou
slevu/výhodu:

– 1 zkušební měsíc zdarma navíc (celkem tedy zákazník získá zkušební dobu zdarma v
délce 3 měsíců: 2 měsíce standardně zdarma + 1 měsíc navíc díky slev. kódu)
2.4

Zároveň se tímto kódem identifikuje zákazník, kterého přivedl Zprostředkovatel.
Sleva/výhoda je zde udělena jako motivace zákazníka k zadání kódu.

3.

ODMĚNA ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
3.1 Smluvní strany se dohodly, že za zprostředkování nových obchodů dle článku 2.1 bude
Zprostředkovateli vyplácena odměna ve výši 20 % z každé kupní ceny služby uvedené v
článku 1.1 (odměna se počítá ze všech kupních cen bez DPH) při prodeji 1 až 30
placených licencí (kterákoliv placená licence), nebo odměna ve výši 30 % z kupní ceny
služby uvedené v článku 1.1 (odměna se počítá z kupních cen bez DPH) při prodeji více
jak 30 placených licencí (kterákoliv placená licence). Odměna se počítá z měsíčních
kupních cen a je počítána a vyplácena po dobu 24 měsíců (je vyplácena měsíčně zpětně
– vždy za uplynulý kalendářní měsíc). Nebo je vyplácena po dobu trvání placené služby,
kterou zákazník nakupuje, pokud je tato doba kratší než 24 měsíců. Tato doba začíná
běžet od měsíce (včetně), ve kterém zákazník danou službu zakoupil (dále jen
„Odměna“).
3.2 Při změně výše odměny z 20 % na 30 % se zprostředkovateli vyplácí odměna 30 % ze
všech zákazníků, které přivedl. Zákazníci spadající do odměny 20 % se přeřadí do
odměny 30 % a v této výši odměny se doplatí zbývající doba nároku odměny, která ještě
nebyla vyplacena. Již vyplacené odměny ve výši 20 % zůstanou beze změny – jejich
výše se nijak nezmění.

3.3

Příklad výpočtu odměny: Zakoupení služby START znamená pro zákazníka platby ve
výši 190,- Kč vč. DPH (tj. 157,02,- Kč bez DPH při 21% sazbě) měsíčně po celou dobu
užívání služby. Pro Zprostředkovatele, který zákazníkovi poskytl slevový kód, znamená
tento nákup odměnu ve výši 47,11,- Kč měsíčně při 30% odměně po omezenou dobu 24
měsíců nebo dobu kratší, pokud zákazník přestane službu nakupovat před uplynutím 24
měsíců. Celkem tedy může Zprostředkovatel za přivedení tohoto zákazníka inkasovat
1130,64,- Kč bez DPH při 30% odměně. Při koupi dražších variant služby uvedené v
článku 1.1 (Elegnat, Enterprise) je odměna vyšší díky vyšší kupní ceně. Provize 30 %
(případně 20 %) je zachována i pro tyto vyšší varianty.

3.4

Odměna je splatná měsíčně, nikoli jednorázově, na základě faktury vystavené
Zprostředkovatelem a doručené Zájemci, a to ve lhůtě splatnosti dvacet (20) dnů.
Zprostředkovateli vzniká nárok na Odměnu uvedenou v článku 3 této smlouvy v
okamžiku nákupu služby uvedené v článku 1.1 zákazníkem, který při registraci uvedl
slevový kód Zprostředkovatele. Pro odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že
nárok na Odměnu nevzniká, pokud zákazník neuvede při registraci číselný (slevový) kód
spojený se Zprostředkovatelem nebo pokud zadá kód a nenakoupí placenou službu
uvedenou v článku 1.1

4.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1

Zprostředkovatel je povinen sdělovat Zájemci bez zbytečného odkladu okolnosti důležité
pro uzavření obchodu s novým potenciálním zákazníkem.

4.2

Zájemce je povinen sdělovat Zprostředkovateli skutečnosti, jež mají rozhodný význam
pro uzavření obchodu s novým potenciálním zákazníkem. Zájemce prohlašuje, že při
podpisu této Smlouvy sdělil Zprostředkovateli veškeré informace podstatné pro jeho
zprostředkovatelskou činnost, že žádné takové informace nezamlčel, a že veškeré
takové skutečnosti nově nastalé sdělí bez zbytečného odkladu Zprostředkovateli,
nejpozději však do pěti (15) pracovních dnů od vzniku takové skutečnosti.

4.3

Zájemce se zavazuje poskytnout na požádání Zprostředkovateli veškerou součinnost,
kterou po něm lze spravedlivě požadovat k jeho činnosti dle této Smlouvy. Za
poskytování součinnosti dle této Smlouvy se považuje i přebírání korespondence na
korespondenční adrese Zájemce Totéž platí obdobně i o komunikaci e-mailem či
telefonem.

4.4

Smluvní strany považují veškeré informace získané při vzájemné spolupráci a kontaktu
se Smluvními partnery za přísně důvěrné a jako s takovými se s nimi zavazují zacházet i
po ukončení účinnosti této Smlouvy.

4.5

Pro odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že Zprostředkovatel je oprávněn
činit jakékoliv právní úkony jménem Zájemce pouze na základě písemné plné moci jím
udělené.

5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1

Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být vypovězena kteroukoliv Smluvní
stranou písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou tři (3) měsíce. Výpovědní lhůta počíná
běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně.

5.2

Jakékoliv změny či doplňky této Smlouvy je možné činit pouze postupně číslovanými
písemnými dodatky.

5.3

Tato Smlouva je uzavřena online. Každá strana si může smlouvu elektronicky stáhnout či
vytisknout.

5.4

Tato Smlouva se řídí českým právem.

5.5

Smluvní strany této Smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem,
že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla
ujednána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek. Tuto skutečnost stvrzují svým
elektronickým souhlasem v obchodními podmínkami.

