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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

v souladu s ustanoveními § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(„občanský zákoník“) 

 

SMLUVNÍ STRANY 

1) EGIT s.r.o. 

se sídlem Vinohradská 2577/178, Vinohrady, 130 00 Praha 3 

IČO: 281 21 112 

DIČ: CZ28121112 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 264488 

zastoupena: Ing. Radkem Zuntem, jednatelem 

kontaktní e-mail: radek.zunt@egit.cz 

kontaktní telefon: +420 607 759 737 

číslo bankovního účtu: 32202205 / 5500, 2301624561 / 2010 

(dále také jen „EGIT“) 

a 

2) Klient – ve významu dle VOP a níže uvedeném 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE  

A) EGIT je podnikatelem a právnickou osobou založenou podle českého práva, která podniká v oblasti 
distribuce a zprostředkování kuponů k digitálnímu obsahu, elektronických peněz a dalších dárkových 
kuponů; 

B) Klient je podnikatelem a právnickou osobou založenou podle českého práva; a  

C) Klient má zájem o spolupráci s EGIT, o odběr jeho služeb, případně zprostředkování třetím osobám za 
podmínek této Smlouvy a VOP, které jsou její součástí, včetně definice jednotlivých pojmů; 

SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM ZNĚNÍ TÉTO SMLOUVY 

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

1.1. Předmětem Smlouvy je umožnění distribuce a zprostředkování Kuponů a Obsahu Klientovi, včetně 
poskytnutí Služeb Klientovi společností EGIT, a to za účelem jejich dalšího poskytování Koncovým 
zákazníkům napřímo nebo prostřednictvím Obchodních partnerů zejména jako dárky a benefity 
zaměstnancům nebo obchodním partnerům, především za účelem podpory prodeje, marketingu, jako 
cen ve spotřebitelských soutěžích, a to bezúplatně, není-li písemně dohodnuto mezi Smluvními 
stranami jinak.    

1.2. Klient se za poskytnuté Služby zavazuje uhradit sjednanou úplatu dle Smlouvy. 

2. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

2.1. Klient se zavazuje uhradit za poskytnuté Služby ve sjednaném Zúčtovacím období aktuální Cenu 
služeb, která je uvedená v Ceníku. Aktuální Ceník je vždy k dispozici v Uživatelském účtu. Cena služeb 



2 
 

včetně provizí se může během spolupráce měnit a s její aktuální výší se Klient může vždy seznámit 
před zasláním kterékoliv objednávky v Uživatelském účtu. 

2.2. Pokud Cena služeb nebo její část bude účtována nikoliv v CZK (české koruny), bude přepočet proveden 
dle kurzu, který EGIT dopředu Klientovi sdělí vzhledem k dohodnuté měně, a to na e-mail uvedený v 
záhlaví Smlouvy, případně bude také k dispozici v Uživatelském účtu, nedohodnou-li se Smluvní strany 
jinak. 

2.3. Smluvní strany se dohodly na využití Prepaid modelu dle VOP. 

2.4. Smluvní strany se dohodly na délce Zúčtovacího období v délce - 1 týden, a to vždy od pondělí do 
neděle. 

2.5. Zúčtovací období počíná běžet dnem odeslání potvrzení o uzavření Smlouvy o spolupráci na e-mail 
Klienta uvedený v registračním formuláři. 

2.6. Cena služeb je účtována na základě daňového dokladu vystaveného společností EGIT, který bude 
zasílán prostřednictvím e-mailu Klientovi. 

2.7. V případě prodlení s úhradou Ceny služeb je EGIT oprávněn požadovat uhrazení smluvního úroku 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně za každý započatý den prodlení.  

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

3.1. EGIT je oprávněn VOP jednostranně měnit. Na tuto změnu bude Klient vždy písemně upozorněn 
(postačí e-mailem) alespoň 1 měsíc před účinností těchto změn. V případě, že Klient nebude 
s takovouto změnou souhlasit, je oprávněn Smlouvu jednostranně vypovědět. Smlouva je v takovém 
případě ukončena ke dni nabytí účinností takových změn VOP. Výpověď musí být doručena společnosti 
EGIT nejpozději 1 týden před plánovanou účinností změn, jinak se k výpovědi z důvodu dle tohoto 
článku nepřihlíží.  

3.2. Klient odesláním objednávky po Službách souhlasí se Zvláštnímu podmínkami Vydavatelů. O případné 
změně těchto podmínek je EGIT povinen Klienta alespoň 1 týden předem informovat. 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že celková výše újmy, za kterou EGIT odpovídá, je omezena souhrnnou 
Cenou služeb účtovanou Klientovi za předchozí tři měsíce od vzniku újmy. 

4. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY 

4.1. Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. 

4.2. Smluvní strany mají právo od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě hrubého porušení této 
Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména prodlení s úhradou Ceny služeb nebo jiné 
důvody uvedené ve Smlouvě nebo VOP. 

4.3. Smluvní strany mají právo odstoupit od Smlouvy, změní-li se po uzavření Smlouvy její základní účel, 
v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší 
moci. 

4.4. Smluvní strany jsou oprávněny Smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, a to s výpovědní dobou 
3 měsíce, která počíná běžet od doručení písemného oznámení o výpovědi druhé Smluvní straně. 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1. V případě rozporu mezi Smlouvou o spolupráci a VOP mají přednost ujednání ve Smlouvě o spolupráci. 

5.2. Smluvní strany souhlasí s elektronickým uzavřením této Smlouvy prostředky umožňujícími vzdálenou 
komunikaci. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost odesláním písemného potvrzení o uzavření 
Smlouvy společností EGIT na e-mail Klienta (přijetím nabídky) po odeslání nabídky Klienta k uzavření 
Smlouvy. Odesláním tohoto potvrzení je Smlouva mezi Smluvními stranami závazná. 

5.3. Klient není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany jakoukoli pohledávku 
ani jiné právo z této Smlouvy postoupit nebo jinak převést na třetí osobu, dát do zástavy ani učinit 
předmětem zajišťovacího převodu práva. 
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5.4. Právní vztahy založené touto Smlouvou se řídí právním řádem České republiky. Pro případné spory 
Smluvních stran z této Smlouvy se sjednává pravomoc a příslušnost obecných soudů České republiky. 
Smluvní strany si sjednaly v souladu s § 89a občanského soudního řádu pro řešení sporů z této 
Smlouvy výlučnou místní příslušnost obecného soudu dle sídla EGIT.  

5.5. Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami a nahrazuje veškeré předchozí ústní 
i písemné smlouvy a ujednání mezi Smluvními stranami týkající se předmětu této Smlouvy. 

5.6. Jakékoliv změny a dodatky k této Smlouvě, popřípadě též ukončení této Smlouvy, musí mít písemnou 
formu a musí být podepsané oběma Smluvními stranami, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. 

5.7. Akceptaci se Smlouvou a VOP projevuje osoba, která je oprávněna jednat za Klienta zaškrtnutím 
zaškrtávacího pole umístěného pod Smlouvou a následným odesláním nabídky na uzavření Smlouvy. 
Zaškrtnutím zaškrtávacího pole Klient prohlašuje, že se Smlouvou i VOP řádně seznámil a s jejich 
obsahem souhlasí. Uzavřenou Smlouvu spolu s VOP obdrží Klient elektronicky v příloze potvrzení o 
uzavření Smlouvy.  

5.8. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a) Příloha č. 1 – Obchodní podmínky pro Klienty 

 

 


