Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:
Na straně jedné:
Victoria – Tip, a.s., se sídlem Letenské náměstí 157/4, PSČ: 170 00, Praha 7 - Bubeneč, IČO: 260 59
517, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16523 (dále
jen „Provozovatel“)
a na straně druhé:
…………………………………., se sídlem ……………………………………….., IČO: …………………, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném ………………………., oddíl …………………………., vložka …………………….(dále
jen „Prodejce“)

(Provozovatel a Prodejce budou v této Smlouvě označováni jednotlivě jako „Smluvní strana“ a
společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají za podmínek a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a § 2483a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, tuto

Smlouvu o spolupráci při distribuci sázkových losů
(dále jen „Smlouva“)

S ohledem k tomu, že:
(A)

Provozovatel je osobou oprávněnou provozovat okamžité loterie ve smyslu ustanovení
§ 2 písm. d) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění
pozdějších právních předpisů (dále jen „ZoL“) prostřednictvím sázkových losů (dále jen
„Sázkové losy“), a to na základě povolení vydaného Ministerstvem financí České republiky;

(B)

Prodejce provozuje prostor, nacházející se v budově č.p……………. umístěné na pozemku
parc. č. …………., k.ú. ………………., na adrese ………………………………………………………………,
označenou jako ………………………………………………………………………………(dále jen „Provozovna“);

(C)

Smluvní strany mají zájem na spolupráci při provozování okamžitých loterií spočívající
v distribuci Sázkových losů Provozovatele v rámci Provozovny;

se Smluvní strany dohodly na následujícím.
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1

PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1

Předmět Smlouvy.
Předmětem této Smlouvy jsou vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran související
s provozováním okamžitých loterií ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) ZoL prostřednictvím
Sázkových losů.

2

EMISE, OBJEDNÁVKY A DODÁVKY SÁZKOVÝCH LOSŮ

2.1

Informace o emisi Sázkových losů.
Provozovatel se tímto zavazuje zpřístupnit Prodejci prostřednictvím Informačního systému
informace o jednotlivých emisích Sázkových losů vydaných na základě povolení
Ministerstva financí České republiky ve smyslu ZoL, které mohou být předmětem distribuce
dle této Smlouvy (dále jen „Emise“), a to minimálně v rozsahu:

2.2

(a)

název Emise;

(b)

datum platnosti Emise;

(c)

herní plán Emise ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 ZoL (dále jen „Herní plán“);

(d)

ceny jednotlivých Sázkových losů, resp. balíčků Sázkových losů; a

(e)

počet dostupných Sázkových losů dané Emise.

Objednávka a dodání Sázkových losů.
Provozovatel bude Prodejci dodávat Sázkové losy na základě objednávky učiněné
prostřednictvím Informačního systému s tím, že součástí objednávky bude uvedení:
(a)

čísla objednávky (tento údaj bude vygenerován automaticky Informačním
systémem);

(b)

data objednávky (tento údaj bude vygenerován automaticky Informačním
systémem);

(c)

konkrétní požadované Emise;

(d)

počtu požadovaných Sázkových losů; a

(e)

požadovaného termínu dodání Sázkových losů, s tím, že jako termín dodání nesmí být
uvedeno datum dřívější než 3 pracovní dny po datu objednávky.

(dále jen „Objednávka“).
Provozovatel se zavazuje dodat Prodejci Sázkové losy dle Objednávky v den stanovený
v Objednávce, a to na adrese …………………………………………………. O předání Sázkových losů
dle příslušné Objednávky bude sepsán předávací protokol.
Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že Provozovatel je oprávněn výlučně dle svého
uvážení realizaci Objednávky odmítnout v plném rozsahu či částečně i bez uvedení důvodu
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s tím, že o této skutečnosti musí Prodejce informovat prostřednictvím Informačního
systému nejpozději 1 kalendářní den od okamžiku učinění Objednávky.
Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany sjednávají, že vlastnické právo k dodaným
Sázkovým losům nepřechází na Prodejce.
3

DISTRIBUCE SÁZKOVÝCH LOSŮ

3.1

Distribuce Sázkových losů.
Prodejce se zavazuje aktivně nabízet Sázkové losy dodané Provozovatelem třetím osobám
(dále jen „Zájemci o hru“) v rámci Provozovny vlastním jménem a na účet Provozovatele.
Za účelem distribuce Sázkových losů se Prodejce zejména zavazuje:
(a)

zajistit, aby v Provozovně bylo k dispozici dostatečné množství Sázkových losů všech
Emisí dostupných dle Informačního systému a pro případ nedostatku Sázkových losů
některé z Emisí dostupných dle Informačního systému učinit bezodkladně
odpovídající Objednávku, nejpozději však ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku
prodeje posledního Sázkového losu příslušné Emise, případně od okamžiku zařazení
příslušné Emise do Informačního systému;

(b)

bezodkladně po dodávce souboru Sázkových losů
prostřednictvím Informačního systému označit jako aktivní;

(c)

prodávat Sázkové losy Zájemcům o hru za cenu uvedenou v souladu s příslušným
Herním plánem na příslušném Sázkovém losu (dále jen „Vklad“) s tím, že před
předáním každého ze Sázkových losů Zájemci o hru je povinen zkontrolovat
neporušenost hracího pole Sázkového losu, tj. část Sázkového losu, které je kryta
neprůhlednou stírací vrstvou;

(d)

učinit prostřednictvím Informačního systému záznam o prodeji každého jednotlivého
Sázkového losu; a

(e)

zajistit umístění reklamního sdělení Provozovatele o možnosti nákupu Sázkových losů
v podobě dodané Provozovatelem, maximálně však o rozměru plochy 1 x 1 metr,
na viditelném místě v rámci Provozovny a zajistit ponechání tohoto reklamního
sdělení po celou dobu účinnosti této Smlouvy.

4

VKLADY A VÝPLATA VÝHER

4.1

Nakládání s Vklady.

do

Provozovny

tyto

Při nakládání s Vklady získanými od Zájemců o hru, kteří si zakoupili Sázkový los (dále jen
„Účastníci hry“), se Prodejce zavazuje:
(i)

bezodkladně po realizaci prodeje jednotlivého Sázkového losu Účastníkovi hry
zaznamenat informaci o prodeji konkrétního Sázkového losu do Informačního
systému;
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4.2

(ii)

uchovávat obdržené Vklady odděleně od vlastních peněžních prostředků; a

(iii)

vždy k 5. dni příslušného kalendářního měsíce odevzdat Provozovateli peněžní
prostředky odpovídající souhrnu veškerých Vkladů získaných od Účastníků hry
za předcházející kalendářní měsíc (dále jen „Zúčtovací období“)po odečtení
Prodejcem vyplacených Výher a Odměny za distribuci za příslušné Zúčtovací
období. Připadne-li 5. den příslušného kalendářního měsíce na den pracovního
klidu, posunuje se termín dle předchozí věty na nejbližší následující pracovní den.
Peněžní prostředky dle tohoto bodu budou Prodejcem zaslány bezhotovostním
převodem na účet Provozovatele č. 247567914/0300, vedený u ČSOB, a.s. (dále jen
„Účet Provozovatele“).

Výplata Výher.
Prodejce se zavazuje vyplatit Účastníkovi hry na jeho žádost výhru dle příslušného
Sázkového losu (dále jen „Výhra“) za předpokladu, že:
(i)

ověřením příslušného Sázkového losu prostřednictvím Informačního systému zjistí,
že tento je výherním;

(ii)

výhra nepřesahuje částku 1.000,- Kč; a

(iii)

od účastníka hry převezme Prodejce příslušný Sázkový los.

Prodejce se zavazuje výplatu Výhry bezodkladně zaznamenat do Informačního systému
a příslušný Sázkový los uchovat.
Jednotlivé Sázkové losy, na jejichž základě vyplatil Prodejce Výhry v příslušném Zúčtovacím
období, je Prodejce povinen odevzdat Provozovateli nejpozději 5. kalendářního dne
následující měsíce, a to zasláním na adresu sídla Provozovatele.
Pro případ porušení povinnosti Prodejce zaznamenat Výhru do Informačního systému
a/nebo odevzdat Prodejci výherní Sázkové losy není Prodejce oprávněn odečíst vyplacené
Výhry v rozsahu Výher nezaznamenaných do Informačního systému a/nebo nevydaných
výherních Sázkových losů od souhrnu Vkladů ve smyslu ustanovení odst. 4.1 bod. (iii) této
Smlouvy.
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ODMĚNA

5.1

Odměna.
Provozovatel se zavazuje uhradit Prodejci za činnost dle této Smlouvy za každé Zúčtovací
období odměnu odpovídající ……………… % bez DPH ze součtu všech Vkladů Sázkových losů
prodaných v daném Zúčtovacím období Prodejcem (dále jen „Odměna za distribuci“).

5.2

Způsob úhrady a splatnost Odměny za distribuci.
Smluvní strany tímto sjednávají, že Odměna za distribuci bude uhrazena vždy za jednotlivé
Zúčtovací období prostřednictvím započtení proti pohledávce na vydání všech Vkladů
přijatých Prodejcem v Provozovně za příslušné Zúčtovací období, tj. odečtením Odměny
4

za distribuci od souhrnu Vkladů, které je Prodejce povinen vydat Provozovateli. Prodejce je
povinen vždy jednou měsíčně vystavit a Provozovateli doručit odpovídající řádný účetní
doklad.
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OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

6.1

Ostatní povinnosti Prodejce.
Prodejce se v rámci činnosti dle této Smlouvy dále zavazuje:

6.2

(i)

dodržovat veškeré podmínky stanovené příslušnými Herními plány a ZoL;

(ii)

neprodávat Sázkové losy příslušné Emise po uplynutí data platnosti Emise
uvedeného v Informačním systému. Po uplynutí data platnosti Emise se Prodejce
zavazuje vrátit v nejbližším termínu dle ustanovení odst. 4.1 bod (iii) této Smlouvy
Provozovateli veškeré neprodané Sázkové losy příslušné emise;

(iii)

na pokyn Provozovatele bezodkladně ukončit nabízení Sázkových losů určité Emise;

(iv)

umístit v Provozovně Herní plány nabízených Emisí a na požádání Zájemce o hru
tento předložit k nahlédnutí;

(v)

v případě reklamace Sázkového losu postupovat v souladu s Herním plánem;

(vi)

neprodávat Sázkové losy osobám mladším 18 let;

(vii)

informovat Účastníka hry o způsobu výplaty Výhry v případě, že Výhra přesáhne
částku uvedenou v ustanovení odst. 4.2 bod (ii) této Smlouvy;

(viii)

informovat bezodkladně Provozovatele v případě podezření z pozměnění a/nebo
zfalšování Sázkového losu;

(ix)

jakkoli nezveřejňovat údaje související s prodejem Sázkových losů a výplatou Výher,
které jsou ve vztahu k Provozovateli a/nebo Účastníkovi hry důvěrné, zejména
jakoukoli identifikací Účastníků hry, informace o počtu prodaných Sázkových losů,
výši vyplacených Výher apod.; a

(x)

dbát oprávněných zájmů Provozovatele.

Ostatní povinnosti Provozovatele.
Provozovatel se v rámci činnosti dle této Smlouvy dále zavazuje:
(i)

ke dni uzavření této Smlouvy poskytnout Prodejci přístupové údaje do online
informačního systému sloužícího pro účely objednání a evidence Sázkových losů
a evidence vyplacených Výher (dále jen „Informační systém“), případně na základě
dohody Smluvních stran poskytnout Prodejci současně technické zařízení
umožňující přístup do Informačního systému; a

(ii)

hradit řádně a včas v souvislosti s provozováním okamžitých loterií, jež jsou
předmětem této Smlouvy, veškeré odvody ve smyslu ustanovení § 41 a násl. ZoL.
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6.3

Nevýhradní obchodní zastoupení.
Smluvní strany tímto sjednávají, že činnost Prodejce dle této Smlouvy má charakter
nevýhradního obchodního zastoupení ve smyslu ustanovení § 2488 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

6.4

Ukončení Smlouvy.
Smluvní strany tímto sjednávají, že tato Smlouva může být před okamžikem uplynutí doby,
na kterou je uzavřena, ukončena:

6.5

(a)

dohodou Smluvních stran; nebo

(b)

výpovědí ze strany Provozovatele v případě porušení povinnosti Prodejce stanovené
touto Smlouvu, pokud Prodejce nesjednal nápravu ani po písemném upozornění
ze strany Provozovatele v Provozovatelem stanovené lhůtě. Výpovědní lhůta činí 10
kalendářních dnů. V případě porušení povinnosti Prodejce dle ustanovení odst. 3.1
písm. (c), 4.1 bod (iii), odst. 4.2 této Smlouvy nebo v případě porušení povinnosti
Prodejce dle této Smlouvy, v jejímž důsledku dojde k udělení pokuty Provozovateli
ze strany správního orgánu, je Provozovatel oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez
předchozího písemného upozornění.

Úrok z prodlení, odškodnění.
V případě prodlení Prodejce se splněním povinnosti dle ustanovení odst. 4.1 bod (iii)této
Smlouvy je Prodejce povinen uhradit Provozovateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně
z dlužné částky za každý den trvání prodlení.
V případě, že bude Provozovateli v důsledku porušení povinnosti Prodejce dle této Smlouvy
udělena jakékoli peněžitá sankce ze strany příslušného správního orgánu dle ZoL, je
Prodejce povinen uhradit Provozovateli takto vzniklou škodu odpovídající uložené sankci,
nákladům správního řízení a nákladům na případné právní zastoupení, a to ve lhůtě 10
pracovních dnů od okamžiku doručení písemné výzvy Provozovatele, jejíž přílohou bude
kopie pravomocného rozhodnutí o uložení sankce.
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1

Účinnost a doba trvání.
Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem …………………..a je sjednána na dobu určitou do
…………………….

7.2

Změny Smlouvy.
Změny této Smlouvy mohou být prováděny pouze na základě písemných dodatků, které
budou Smluvními stranami odsouhlaseny a podepsány. Tuto Smlouvu nelze měnit
elektronickou formou ani jakýmkoliv jiným způsobem, než uzavřením písemného dodatku.
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7.3

Úplná dohoda.
Tato Smlouva představuje úplné ujednání o předmětu a náležitostech Smlouvy a nahrazuje
veškerá ujednání Smluvních stran učiněná před uzavřením této Smlouvy. Žádný projev vůle
Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev vůle učiněný po uzavření
této Smlouvy nesmí být vykládán a/nebo závazně akceptován v rozporu s výslovnými
ustanoveními této Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují užití výkladu projevu jejich
vůle dle § 556 odst. 2 OZ.

7.4

Obchodní zvyklosti.
Smluvní strany se dohodly, že tímto v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ výslovně
vylučují užití obchodních zvyklostí zachovávaných obecně a/nebo v odvětví souvisejícího
s předmětem této Smlouvy.

7.5

Informovanost Smluvních stran.
Při jednání o uzavření této Smlouvy si Smluvní strany sdělily všechny skutkové a právní
okolnosti, o nichž k datu podpisu této Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou
relevantní ve vztahu k platnému uzavření této Smlouvy.

7.6

Smluvní strany jako podnikatelé.
Smluvní strany tímto potvrzují, že jsou podnikateli, tato Smlouva je uzavírána v rámci jejich
podnikatelské činnosti, a na tuto Smlouvu se proto neuplatní ustanovení § 1793 OZ
(neúměrné zkrácení) ani § 1796 OZ (lichva).

7.7

Důvěrnost.
Tato Smlouva a veškeré informace a dokumenty s ní související mají důvěrný charakter, a
žádná Smluvní strana nebude oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany zpřístupnit
tyto informace třetím osobám, s výjimkou případů, kdy je zpřístupnění těchto informací
vyžadováno právními předpisy nebo příslušnými orgány na základě právních předpisů nebo
jedná-li se o informace již veřejně přístupné.

7.8

Doručování písemností.
Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Smluvní straně dle této
Smlouvy bude učiněno či dáno písemně. Toto oznámení, žádost či jiné sdělení bude, pokud
z této Smlouvy nevyplývá jinak, považováno za řádně dané či učiněné druhé Smluvní straně,
bude-li doručeno osobně, doporučenou poštou, kurýrní službou nebo faxem na dále
uvedenou adresu příslušné Smluvní strany nebo na takovou jinou adresu, kterou tato
příslušná Smluvní strana určí v oznámení zaslaném druhé Smluvní straně:
(a)

Victoria – Tip, a.s.
Adresa:

Letenské náměstí 157/4, PSČ: 170 00, Praha 7 - Bubeneč

K rukám:

Jana Soukala
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(b)

……………………………………….
Adresa:

……………………………………………

K rukám:

…………………………………………..

Jakékoliv oznámení podle této Smlouvy bude považováno za doručené:
(i)

dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra
nebo doručováno osobně; nebo

(ii)

dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou
poštou; nebo

(iii)

dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude z
jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu určenou
shora uvedeným způsobem anebo na adresu zapsaného sídla příslušné Smluvní
strany (bude-li odlišná), avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani
ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od jeho uložení na příslušném poštovním úřadu.

Výše uvedené adresy a telekomunikační spojení mohou být měněna jednostranným
písemným oznámením doručeným příslušnou Smluvní stranou druhé Smluvní straně s tím,
že takováto změna se stane účinnou uplynutím deseti (10) pracovních dnů od doručení
takového oznámení druhé Smluvní straně.
7.9

Oddělitelnost.
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo
neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních
ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do pěti (5) pracovních dnů po
doručení výzvy druhé Smluvní strany neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení
ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a
právním smyslem, případně uzavřít novou smlouvu.

7.10

Stejnopisy.
Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý bude považován za
prvopis. Jeden (1) stejnopis obdrží Provozovatel a jeden (1) stejnopis obdrží Prodejce.

7.11

Řešení sporů.
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory mezi Smluvními
stranami vznikající z této Smlouvy budou vyřešeny v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu
při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky dle jeho Řádu a
Pravidel třemi rozhodci. Jednacím jazykem bude jazyk český a místem jednání bude Praha.

Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení některé Smluvní
strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této Smlouvy. Zároveň
potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této Smlouvy jsou pravdivé, platné a
právně vymahatelné.
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NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu
plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a
vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.
Za Victoria – Tip, a.s.:

Jméno: JUDr. Tomáš Nebeský
Funkce: předseda představenstva
Datum:………………………………………….
Místo: …………………………………………..

Za ……………………………………………..

Jméno: …………………………………………….
Funkce:…………………………………………….
Datum: ……………………………………………
Místo:……………………………………………….
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