
SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 

Jméno a příjmení: Josef Marek 
Datum narození: 05.07.1989 
Trvale bytem: 9. května 75, Velká Polom 
zastoupená Josefem Markem, jednatelem 

(na straně jedné dále jen jako „Pořadatel“) 

a 

(na straně jedné dále jen jako „Zákazník 1“) 

(na straně jedné dále jen jako „Zákazník 2“) 

(na straně jedné dále jen jako „Zákazník 3“) 

(na straně jedné dále jen jako „Zákazník 4“) 

(na straně jedné dále jen jako „Zákazník 5“) 

(Zákazník 1 až Zákazník 5 dále jen „Zákazníci“) 
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(Pořadatel a Zákazníci společně dále jen „Smluvní strany“) 

vedeny snahou mezi sebou ujednat podmínky spolupráce uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v 
souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména dle ustanovení § 
1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský 
zákoník“) následující: 

SMLOUVU O SPOLUPRÁCI 

(dále jen „Smlouva“) 

1. PREAMBULE 

1. Pořadatel je fyzickou osobou, která má znalosZ a zkušenosZ s cestováním do zahraničních 
desZnací, zejména v zapůjčených obytných vozidlech či prostřednictvím jiných dopravních 
prostředků, a organizací těchto cestovních výletů pro širší okruh osob. 

2. Pořadatel má zájem využít svých znalos\ a zkušenos\ a zajisZt a organizovat pro Zákazníky výlet 
do zahraniční desZnace specifikované v čl. 3.1. Smlouvy (dále jen „Výlet“), v rámci něhož se 
Zákazníci budou společně dopravovat v Dopravním prostředku, který je specifikován v čl. 4.1. 
Smlouvy (dále jen „Dopravní prostředek“), a to společně s dalšími účastníky Výletu dopravujícími 
se jinými dopravními prostředky zajištěnými Pořadatelem (dále jen „Další zákazníci“).  

3. Zákazníci jsou fyzickými osobami, které mají zájem se účastnit Pořadatelem organizovaného 
Výletu za podmínek blíže upravených v této Smlouvě a dopravovat se na něm Dopravním 
prostředkem. 

4. Pořadatel není oprávněn za organizaci Výletu či zajištění Dopravního prostředku pro Zákazníky 
požadovat od Zákazníků jakoukoliv úplatu. 

5. Pořadatel prohlašuje, že v rámci jakékoliv své činnosZ na základě této Smlouvy či související 
s touto Smlouvou nebude generovat jakýkoliv zisk. Jednotlivé činnosZ budou Pořadatelem ve 
vztahu k Zákazníkům činěny a vyúčtovány tak, aby Zákazníci uhradili pouze skutečné náklady 
Výletu a dopravy Dopravním prostředkem, a nikoliv jakoukoliv úplatu, provizi, marži, přirážku či 
jiné obdobné plnění Pořadateli. 

(to vše dále jen „Účel spolupráce“). 

2. SOLIDÁRNÍ POSTAVENÍ ZÁKAZNÍKŮ 

2.1. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, jsou Zákazníci z práv a povinnos\ zakotvených v této Smlouvy 
oprávněni a povinni společně a nerozdílně. 
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3. VYMEZENÍ VÝLETU 

3.1. Vymezení Výletu je následující: 

3.2. Pořadatel je oprávněn měnit iZnerář Výletu v rámci dohodnuté desZnace, vždy je však povinen 
přihlédnout k názoru a preferencím Zákazníků a Dalších zákazníků. 

4. VYMEZENÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU 

4.1. Vymezení Dopravního prostředku je následující: 

6. KAUCE A ÚHRADA NÁKLADŮ VÝLETU 

6.1. Každý ze Zákazníků vyslovuje svůj souhlas s \m, že Pořadatel za ně bude hradit náklady Výletu a/
nebo náklady dopravy Dopravním prostředkem (nájemné a kauce na základě Nájemní smlouvy, 
nákup pohonných hmot a další) a/nebo další pohledávky, které Pořadateli vzniknou v souvislosZ 
s Výletem či Podnájmem Dopravního prostředku dle této Smlouvy či obecně závazných předpisů. 

6.2. Každý ze Zákazníků je povinen uhradit Pořadateli poměrnou část zálohy ve výši ……………..,- Kč 
(dále jen „Poměrná část Záloha“). Celková záloha sestávající z Poměrných čás\ Zálohy každého ze 
Zákazníků bude Zákazníky složena za účelem úhrady podnájemného, úhradu nákladů Výletu, 
nákladů dopravy Dopravním prostředkem (nájemné a kauce na základě Nájemní smlouvy, nákup 
pohonných hmot a další) a dalších pohledávek, které Pořadateli vzniknou v souvislosZ s Výletem . 

6.3. Poměrná část Zálohy byla každým ze Zákazníků složena Pořadateli před podpisem této Smlouvy. 
Pokud k tomuto nedošlo, je každý ze Zákazníků povinen Poměrnou část zálohy uhradit 
bezhotovostně nejpozději do 3 dnů ode dne uzavření této Smlouvy. 

6.4. Nedojde-li ke složení Poměrné čásZ Zálohy ve sjednaném termínu, je Pořadatel oprávněn od této 
Smlouvy odstoupit, a to buď zcela či ve vztahu k Zákazníkovi, který tuto Zálohu nesložil. 

6.5. Pořadatel je oprávněn si jednostranně započíst složenou Zálohu na úhradu či uspokojení 
následujících pohledávek Pořadatele vůči kterémukoliv ze Zákazníků, ať už jsou tyto pohledávky 
splatné či nikoliv: 

6.5.1.Podnájemného, 

6.5.2.nákladů Výletu a/nebo 

6.5.3.nákladů dopravy Dopravním prostředkem (nájemné a kauce na základě Nájemní smlouvy, 
nákup pohonných hmot a další) a/nebo  

Desbnace

Začátek Výletu Konec Výletu

Typ – specifikace Osobní automobil

SPZ
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6.5.4.dalších pohledávek, které Pořadateli vzniknou v souvislosZ s Výletem či Podnájmem 
Dopravního prostředku dle této Smlouvy či obecně závazných předpisů (například pokuty a 
jiné poplatky spojené s užíváním Dopravního prostředku, újma tře\ch osob způsobená 
kterýmkoliv ze Zákazníků, kteří tuto nárokují u Pořadatele či Pronajímatele, popřípadě 
vlastníka Dopravního prostředku) 

(dále jen „Zálohou zajištěné pohledávky“).  

6.6. Zákazníci \mto vyslovují souhlas s \m, že Pořadatel bude ze složení Zálohy hradit Zálohou 
zajištěné pohledávky. V případech, kdy má Zálohou zajištěná pohledávka podobu nákladu 
vynaloženého Pořadatelem, nesmí Pořadatel vůči Zákazníkům požadovat zaplacení tohoto 
nákladu ve vyšší výši, než kolik sám vynaložil nebo má povinnost vynaložit.  

6.7. Pořadatel provede po skončení Výletu vyúčtování, z něhož bude zřejmé, jaké Zálohou zajištěné 
pohledávky byly uspokojeny ze Zálohy a v jaké výši (dále jen „Vyúčtování“). Pořadatel je povinen 
zaslat Vyúčtování každému ze Zákazníků.  

6.8. V případě vzniku mimořádné událosZ, zejména dopravní nehody, poškození či odcizení 
Dopravního prostředku bude Záloha vyúčtována bez zbytečného odkladu po stanovení 
případných dluhů Zákazníků vůči Pořadateli, které nebudou kryty pojistkou Zákazníků nebo 
Pořadatele nebo tře\ osoby. Vyúčtování Zálohy bude provedeno Pořadatelem až po přije\ 
pojistného plnění za případnou pojistnou událost. Až do provedení vyúčtování je Pořadatel 
oprávněn Zálohu zadržet. 

6.9. V případě, že po provedeném Vyúčtování, tj. po uspokojení všech Zálohou zajištěných 
pohledávek, nebude Záloha zcela vyčerpána (dále jen „Nevyčerpaná Záloha“), je Pořadatel 
povinen vráZt každému jednotlivému Zákazníkovi poměrnou část Nevyčerpané Zálohy, a to do 7 
dnů ode dne, kdy příslušnému Zákazníkovi zašle Vyúčtování, způsobem, jakým došlo ke složení 
Poměrné čásZ Zálohy. 

6.10. V případě, že po provedeném Vyúčtování bude nadále zbývat neuspokojená část Zálohou 
zajištěných pohledávek, je Pořadatel oprávněn požadovat, aby Zálohou zajištěné pohledávky, u 
kterých nedošlo k jejich uspokojení, byly kterýmkoliv ze Zákazníků uhrazeny, a to do 7 dnů ode 
dne, kdy příslušnému Zákazníkovi zašle Vyúčtování. 

6.11. Pokud se kterýkoliv ze Zákazníků nebude účastnit Výletu, aniž se namísto Zákazníka bude účastnit 
jiný Zákazník (dále jen „Absentující Zákazník“), je Pořadatel oprávněn za něj hradit náklady 
Výletu a provést Vyúčtování obdobným způsobem, jakoby se Absentující Zákazník Výletu účastnil.  

7. PRÁVA, POVINNOSTI A PROHLÁŠENÍ POŘADATELE 

7.1. Pořadatel není oprávněn v rámci své činnosZ na základě této Smlouvy či související s touto 
Smlouvou generovat jakýkoliv zisk.  

7.2. Pořadatel je povinen postupovat tak, že jednotlivé jím prováděné činnosZ budou ve vztahu 
k Zákazníkům činěny a vyúčtovány tak, aby Zákazníci uhradili pouze skutečné náklady Výletu a 
dopravy Dopravním prostředkem, a nikoliv jakoukoliv úplatu, provizi, marži, přirážku či jiné 
obdobné plnění Pořadateli. 

8. PRÁVA, POVINNOSTI A PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA 

8.1. Zákazníci prohlašují, že berou na vědomí následující: 
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8.1.1.Pořadatel neručí za neudělení víza či vstup do země, dále za případné odcizení věcí danému 
Zákazníkovi. 

8.1.2.Každý Zákazník cestuje vždy na vlastní nebezpečí a sám je povinen posoudit svou kondici.  

8.1.3.Je doporučeno mít uzavřenou pojistku pro sport a turisZku. 

8.1.4.Žádný ze Zákazníků si není vědom závažných onemocnění svých či jiného Zákazníka či 
Dalšího zákazníka ohrožujících jeho účast na zájezdu či účast jiného Zákazníka nebo 
Dalšího Účastníka. 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1. Tato Smlouva je pro Smluvní strany závazná a účinná dnem jejího podpisu. 

9.2. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají 
ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné či 
neúčinné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem 
a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 

9.3. Změny této Smlouvy je možné provádět pouze písemnými postupně číslovanými dodatky. 

9.4. Tato Smlouva se vyhotovuje v tolika stejnopisech, kolik je účastníků této Smlouvy, přičemž každý 
účastník obdrží jedno vyhotovení. 

9.5. Smluvní strany prohlašují, že si text Smlouvy přečetly, toto plně odpovídá jejich pravé a svobodné 
vůli, nebylo uzavřeno v \sni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

V _____________  

dne ___________  

__________________            
Pořadatel   
  

V _____________  

dne ___________  

__________________            
Zákazník 1   

V _____________  
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dne ___________  

__________________            
Zákazník 2 

V _____________  

dne ___________  

__________________            
Zákazník 3 

V _____________  

dne ___________  

__________________            
Zákazník 4 

V _____________  

dne ___________  

__________________            
Zákazník 5 
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