Smlouva o obstarání obchodní příležitosti
Smluvní strany:

Top-Pojištění.cz s.r.o.
se sídlem Praha 4, Lomnického 1705/9, PSČ: 140 00
IČO: 273 88 239
DIČ: CZ27388239
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115735
zastoupená: Jan Starý, jednatel, a Ilona Hnízdilová, jednatelka
(dále jen „Top-Pojištění“ nebo “Zájemce“)
a

Nová Testovací s.r.o.
se sídlem Praha 4, Testová 1, PSČ: 140 00
IČO: 123 45 678
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115735
zastoupená: Jan Tester, jednatel
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.: 1234567890/0300
(dále také „Obstaravatel příležitosti“)
(Top-Pojištění a Obstaravatel příležitosti dále společně jen „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku
dle ustanovení § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních
předpisů (dále jen „NOZ“), tuto smlouvu:

I. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek Obstaravatele příležitosti vyvinout pro Top-Pojištění svým jménem
a na svou odpovědnost činnost spočívající ve vyhledávání a nalezení vhodné právnické nebo fyzické
osoby podnikatele (dále také „potenciální klient“ nebo „klient“), s níž by Top-Pojištění měl příležitost
uzavřít smlouvu týkající se zprostředkování a spolupráce při správě pojištění (dále jen „Smlouva o
spolupráci“), pokud není dále smluvními stranami předmět smlouvy dále zúžen. Předmětem smlouvy
není odborná zprostředkovatelská činnost, ale pouze krátkodobá činnost spočívající v umožnění/
zprostředkování styku Top-Pojištění a případného klienta, tedy aby Obstaravatel příležitosti působil
tak, aby Top-Pojištění a potenciální klient měli možnost/ příležitost spolu přímo jednat a uzavřít
pojistnou smlouvu (tzv. obchodní tip).
2. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek Top-Pojištění zaplatit Obstaravateli příležitosti odměnu za
činnost dle této smlouvy, a to ve výši sjednané v čl. III této smlouvy a dle podmínek této smlouvy.
3. Obstaravatel příležitosti není výslovně oprávněn vykonávat žádnou činnost ve smyslu § 3 písm. a)
zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných
událostí, ve znění pozdějších předpisů.
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II. Práva a povinnosti smluvních stran
A) Práva a povinnosti Top-Pojištění:
1. Rozhodnutí o uzavření jakékoliv ze smluv dle této smlouvy je vždy na Top-Pojištění. Top-Pojištění není
povinno uzavřít smlouvou na základě příležitosti zajištěné Obstaravatelem příležitosti.
2. Top-Pojištění neodpovídá za činnost a úkony uskutečněné Obstaravatelem příležitosti, ani za případné
škody jím způsobené.
3. Top-Pojištění se zavazuje zaplatit Obstaravateli příležitosti odměnu dle ustanovení čl. III této smlouvy.

B) Práva a povinnosti Obstaravatel příležitosti:
1. Obstaravatel příležitosti se zavazuje z titulu svých osobních kontaktů a znalostí obchodních potřeb
některých právnických osob př. fyzických osob podnikatelů informovat, uzná-li to za vhodné, TopPojištění o možnosti uzavření pojistné smlouvy nebo získání pověření k zprostředkování pojištění s
resp. od takové osoby. Jakékoliv konkrétní kroky vůči potenciálnímu klientovi v rámci této smlouvy je
Obstaravatel příležitosti oprávněn činit pouze se svolením Top-pojištění.

2. Obstaravatel příležitosti je povinen vykonávat svou činnost v souladu se zájmy Top-Pojištění,
dodržovat obecně závazné právní předpisy, pokyny Top-Pojištění a dále zejména:
-

respektovat při své činnosti instrukce a kritéria sdělená mu Top-Pojištění nad rámec této smlouvy,
nejsou-li tato v rozporu s běžnou činností Obstaravatele příležitosti, případně se smluvními
ujednáními mezi Obstaravatelem příležitosti a jeho klienty;

-

vystupovat při provádění činností dle této smlouvy svým jménem, nikoliv jménem Top-Pojištění;

-

sdělovat Top-Pojištění bez zbytečného odkladu všechny informace významné pro plnění předmětu
této smlouvy;

-

nakládat s předávanými a získanými informacemi ve prospěch Top-Pojištění a za účelem realizace
předmětu této smlouvy;

-

nedoporučovat Top-Pojištění klienta, u něhož ví nebo při vynaložení obvyklé péče měl vědět, že
lze důvodně pochybovat o tom, že řádně a včas splní své závazky;

-

provádět činnosti dle této smlouvy osobně bez pomocí třetích osob a

-

bez prodlení po ukončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou vrátit Top-Pojištění
všechny písemné či jiné obdobné podklady, které mu Top-Pojištění v souvislosti s touto smlouvou
poskytl.

3. Obstaravatel příležitosti se zavazuje, že činnost dle této smlouvy bude vykonávat osobně a výhradně
na svou odpovědnost. Obstaravatel příležitosti není oprávněn jakýmkoliv způsobem zavazovat TopPojištění. Jeho činnost má výhradně povahu zprostředkování kontaktu Top-Pojištění a potenciálního
klienta resp. umožnění a zajištění možnosti, aby Top-Pojištění a případný klient mohli přímo jednat o
uzavření některé ze smluv ve smyslu této smlouvy mezi nimi. Veškeré úkony, které v rámci své činnosti
dle smlouvy uskuteční, zavazují pouze Obstaravatele příležitosti a nese za ně odpovědnost pouze
Obstaravatel příležitosti.
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4. Obstaravatel příležitosti se zavazuje zachovávat mlčenlivost o svém vztahu k Top-Pojištění, o klientech
a jejich právních vztazích, vůči všem osobám, a to i po skončení smluvního vztahu založeného touto
smlouvou.

5. Dojde-li mezi smluvními stranami ke zpracování osobních údajů, jsou povinny před zahájením
takového zpracování uzavřít příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů, a to ve znění
navrženém Top-Pojištěním (správcem údajů)

III. Odměna
1. Obstaravateli příležitosti vzniká nárok na odměnu až okamžikem, kdy je Top-Pojištění zaplacena
odměna za jeho činnost pro klienty vyhledané Obstaravatelem příležitosti a/ nebo pro pojišťovny v
souladu se smlouvou, na jejímž základě Top-Pojištění pro příslušného klienta a/ nebo příslušnou
pojišťovnu vykonává svou činnost. Je-li odměna Top-Pojištění placena ve splátkách, náleží
Obstaravateli příležitosti odměna rovněž v odpovídajících splátkách.
2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady, které Obstaravatel příležitosti vynaloží při naplňování
předmětu této smlouvy, a proto Obstaravatel příležitosti nemá od Top-Pojištění kromě odměny nárok
na úhradu jakýchkoliv jiných částek.
3. Smluvní strany se dohodly, že odměna bude kalkulována z výše pojistného zaplaceného (uhrazeného)
klienty v předcházejícím kalendářním kvartále, na něž dal obchodní tip ve smyslu této smlouvy a v jejím
rámci obstaravatel příležitosti. Výše odměny v % ze zaplaceného pojistného je smluvními stranami
dohodnuta ve formě nedílné přílohy č. 1 k této smlouvě.
4. Obstaravatel příležitosti bude dohodnutou odměnu fakturovat zpětně na základě podkladu k fakturaci,
vystaveného ze strany Top-Pojištění a doručeného Obstaravateli příležitosti, pokud nárok na odměnu
za příslušné kalendářní období vznikl. Příslušné daňové či obdobné doklady předá Obstaravatel
příležitostí Top-Pojištění nejpozději do 15. pracovního dne po skončení sjednaného kalendářního
období, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Daňové př. obdobné doklady musí být vystaveny dle
podkladu k fakturaci. Splatnost daňového př. obdobného dokladu je 30 kalendářních dnů od doručení
Top-Pojištění na účet Obstaravatele příležitosti uvedený v této smlouvě.
5. Nebude-li daňový př. obdobný doklad obsahovat náležitosti či údaje stanovené obecně závaznými
právními předpisy nebo touto smlouvou nebo v něm nebudou správně uvedené údaje, je Top-Pojištění
oprávněn jej ve lhůtě 10 dnů od jeho doručení Top-Pojištění ze strany Obstaravatele příležitosti vrátit.
V takovém případě se přeruší běh splatnosti a nová lhůta začne běžet doručením opraveného
daňového př. obdobného dokladu.
6. Smluvní strany se dohodly, že nastane-li situace, že nebude doručena faktura, daňový doklad či
obdobný doklad dle tohoto článku nejpozději do 5 měsíců od dohodnutého data doručení dle odstavce
5, je Top-Pojištění oprávněn jednostranně (bez dalšího) snížit výši fakturou/ dokladem nárokované
odměny dle tohoto článku až o 100 %.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku nároku (př. části nároku) na primární odměnu na účet
Top-Pojištění dle odst. 1 tohoto článku ze strany pojišťoven, případně klientů za zprostředkování smluv
za příslušný měsíc výkonu činnosti dle této smlouvy a dle příslušné smlouvy mezi Top-Pojištění a
pojišťovnami/ pojišťovnou př. klientem, je Obstaravatel příležitosti povinen vrátit zpět odměnu dle této
smlouvy (či její alikvotní část), a to do 10 dnů od výzvy ze strany Top-Pojištění, pokud se smluvní strany
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nedohodnou jinak. Obstaravatel příležitosti je dále ve stejné lhůtě povinen vystavit dobropis, příp.
částečný dobropis k platebnímu dokladu (faktuře) dle odst. 5 tohoto článku, kterým byla odměna
účtována.
8. Dohodnutá odměna (její výše dle této smlouvy) je včetně DPH, v případě, že plnění dle této smlouvy
je, resp. se stane, zdanitelným plněním ve smyslu příslušného zákona upravující daň z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů. Ke dni uzavření této smlouvy Obstaravatel příležitosti
prohlašuje, že neexistují důvody, na základě kterých by se Top-Pojištění stal nebo měl stát ručitelem
dle ust. § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů
(dále také "ZDPH") za případnou daňovou povinnost Obstaravatele příležitosti vzniklou z titulu DPH,
kterou by Obstaravatel příležitosti Top-Pojištění vyúčtoval k odměně za předmět plnění dle této
smlouvy. Obstaravatel příležitosti prohlašuje a zavazuje se, že podá řádné daňové přiznání k DPH a v
případě vzniku povinnosti zaplatit DPH tuto odvede místně příslušnému správci daně ve stanovené
lhůtě splatnosti. Top-Pojištění je oprávněn zadržet částku DPH z každé faktury či daňového či
obdobného dokladu vystavené/ho Obstaravatelem příležitosti v případě, že tento nepotvrdí TopPojištění na výzvu písemně, že Top-Pojištění nevzniká povinnost ručení za daň ve smyslu § 109 ZDPH,
nebo v případě, že je zveřejněn v seznamu vedeném Finančním ředitelstvím ČR ve smyslu výše
uvedeného ustanovení. Top-Pojištění je oprávněn zadržet z platby závazku/ů dle této smlouvy částku
odpovídající DPH až do dne, kdy Obstaravatel příležitosti prokáže, že DPH jím byla řádně a včas
splněna nebo takto zadržené DPH použít jako zajištění daně ve smyslu ust. § 109a ZDPH (v takovém
případě se závazek Top-Pojištění uhradit Obstaravateli příležitosti odměnu včetně případně řádně
vyúčtované DPH považuje po úhradě zajištění daně místně příslušnému správci daně Obstaravatele
příležitosti za splněný).

IV. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je na základě dohody smluvních stran uzavírána dle ustanovení NOZ, a proto se veškeré
vztahy neupravené touto smlouvou řídí především NOZ, případně dalšími obecně závaznými právními
předpisy České republiky. Obě strany se budou trvale řídit zásadami poctivého obchodního styku a
budou řešit problémy a spory především cestou vzájemné dohody. Případné spory vzniklé z této
smlouvy, které nebude možno takto vyřešit, rozhodují české soudy.
2. Tato smlouva představuje konečnou, celkovou a úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně
jejího předmětu a obsahu a (pro vyloučení jakýchkoliv pochybností) zcela nahrazuje jakékoliv
předchozí vzájemné diskuse o podmínkách smlouvy, dílčí negociační závěry, předběžná ujednání,
kroky, postupy, prohlášení či výstupy, které proběhly, nastaly či byly učiněny v období předcházejícím
uzavření této smlouvy (v tzv. předsmluvní fázi). Tato smlouva nahrazuje veškeré předchozí písemné,
ústní či implicitní dohody, ujednání či prohlášení vztahující se k předmětu smlouvy. Smluvní strany
stvrzují, že tato smlouva obsahuje jejich úplnou dohodu a že neexistují žádná jiná ujednání, ústní či
písemná, která by dále upravovala předmět této smlouvy. Pokud by takováto ujednání existovala, jsou
tímto zrušena a nahrazena beze zbytku touto smlouvou.
3. Smluvní strany se zavazují považovat veškeré informace, které se dozvěděly v souvislosti s plněním
předmětu této smlouvy, za důvěrné (dále jen "důvěrné informace"). Jedná se zejména o informace,
které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství a všechny další informace, jejichž
uveřejnění/zveřejnění by příslušné smluvní straně mohlo způsobit škodu. Smluvní strany se zavazují
vzájemně zachovávat o důvěrných informacích mlčenlivost. Žádná ze smluvních stran není oprávněna
poskytnout důvěrné informace jakékoli třetí osobě (třetí osobou není jakýkoliv člen podnikatelského
seskupení Top-Pojištění, tedy zejména osoby, Top-Pojištění ovládající, a osob, které jsou ovládány
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stejnou ovládající osobou jako Top-Pojištění) nebo ve prospěch třetích osob. Tato povinnost trvá bez
časového omezení i po ukončení této smlouvy.
4. Je-li jakékoliv ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné, zakázané nebo nevynutitelné nebo se
takovým stane, nebude to mít vliv na platnost a vynutitelnost dalších ustanovení této smlouvy, lze-li
toto ustanovení oddělit od smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí
nahradit takové neplatné, odporovatelné, zakázané nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením
novým, které bude svým obsahem a účinkem co nejbližší obsahu a účelu neplatného,
odporovatelného, zakázaného anebo nevynutitelného ustanovení resp. bude co nejvíce odpovídat
obchodnímu nebo hospodářskému účelu a úmyslu takového ustanovení.
5. Obstaravatel příležitosti se zavazuje nepoužít bez písemného souhlasu Top-Pojištění podklady a
informace získané při společné činnosti ve prospěch třetích osob. Obstaravatel příležitosti nesmí
postoupit tuto smlouvu jako celek nebo její část nebo jakékoliv právo dle této smlouvy na třetí osobu
bez předchozího písemného souhlasu Top-Pojištění. Top-Pojištění je oprávněn jednostranně započíst
jakékoliv své i nesplatné pohledávky za Obstaravatelem příležitosti vyplývající z této smlouvy či s touto
smlouvou související, proti jakýmkoliv i nesplatným pohledávkám Obstaravatele příležitosti za TopPojištění.
6. Obě smluvní strany mohou tuto smlouvu písemně vypovědět, a to bez udání důvodu. Výpovědní lhůta
činí 1 měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi
druhé smluvní straně na adresu sídla či bydliště či místa podnikání druhé smluvní strany. Zánikem
účinnosti této smlouvy nejsou nikterak dotčeny jednotlivé relevantní povinnosti Obstaravatele
příležitosti plynoucí z této smlouvy.
7.

Tato Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Obstaravatel příležitosti na webovém portále Zájemce na
adrese https://www.top-pojisteni.cz/o-nas/partnerska-spoluprace zaškrtne tzv. check box „Smlouva o
obstarání příležitostí“ a tuto svoji volbu potvrdí tzv. kliknutím na „Odeslat žádost“. Tato smlouva je
platná a účinná okamžikem jejího uzavření. Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Tato
smlouva je uzavřena pouze elektronicky bez písemného vyhotovení. Účastníci této smlouvy po jejím
přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých
údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných
podmínek.

V Praze dne
za Top-Pojištění.cz, s.r.o.:

…………………………………..
Jan Starý
jednatel
Jménem Obstaravatele příležitosti:

…………………………………..
Obstaravatel příležitosti
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……………………………………
Ilona Hnízdilová
jednatelka

