
DOHODA O DISTRIBUČNÍ ČINNOSTI

Česká rada dětí a mládeže, IČ 68379439, Senovážné nám. 977/24, 110 00 Praha 1 (dále jen ČRDM)

zastoupená:  

a

organizace:                IČO:  

adresa:                PSČ:  

zástupce organizace, pověřený distribucí Evropských karet mládeže EYCA (dále jen EYCA karet):

jméno a příjmení:  

adresa:                PSČ:  

číslo OP:      IČO (vlastní-li registraci):  

uzavírají následující dohodu o distribuční činnosti:

I. Práva a povinnosti distributora
1.  Distributor se zavazuje provádět distribuční činnost (tj. prodej EYCA karet a další úkony s tím spojené) dle 
pokynů ČRDM, pravidelně vždy k 1. dni v měsíci odesílat registrační listy se seznamy nových držitelů EYCA 
karet a čtvrtletně zasílat na účet ČRDM peněžité částky za prodané EYCA karty.
2.  Distributor přejímá hmotnou odpovědnost za svěřené EYCA karty a v případě ztráty, zničení nebo odcizení 
svěřených EYCA karet je povinen nahradit ztrátu způsobem, uvedeným v bodě I/3.
3.  a) Při ztrátě, odcizení nebo zničení EYCA karet je distributor povinen uhradit plnou hodnotu těchto EYCA 
karet ve výši jejich aktuální ceny. b) Náhrada nebude požadována pouze v tom případě, že ke ztrátě EYCA 
karet dojde bez viny distributora (např. při krádeži). Distributor musí v tomto případě předložit písemné potvr-
zení o zcizení nebo zničení od příslušného orgánu (policie), ve kterém bude uveden přesný počet ztracených 
EYCA karet. Pokud toto potvrzení nepředloží, odpovídá za škodu podle odstavce I/3a. c) Při znehodnocení 
EYCA karty (např. chybně vepsaný údaj) je distributor povinen tuto kartu uschovat a odevzdat ji při nejbližší 
příležitosti zpět ČRDM (možno zaslat doporučeně poštou). Za takto vrácenou EYCA kartu obdrží distributor 
bezplatně náhradu.
4.  Distributor může požadovat od ČRDM zdarma materiály na propagaci (průvodce, plakáty, letáky apod.). 
EYCA karty je možno použít na propagaci pouze ve výjimečných případech, a to jen po předchozí konzultaci 
a se souhlasem ČRDM.
5.  Pokud distributor z nějakých důvodů ukončuje distribuční činnost, je povinen předat neprodané EYCA kar-
ty a další materiály zpět ČRDM společně s vyúčtováním, a to do 10 dnů od oznámení o ukončení distribuční 
činnosti. Distributor může předat tyto materiály také jiné osobě v rámci pracoviště, která bude v distribuci 
pokračovat. V tomto případě je nutné vypracovat novou smlouvu o distribuci, na základě které je možno tyto 
materiály předat novému distributorovi. Zároveň s touto smlouvou je potřeba potvrdit i předávací protokol 
o počtu předaných EYCA karet, popř. dalších materiálů, a o způsobu vyúčtování dosavadního prodeje.
6.  Distributor se zavazuje, že veškeré změny týkající se adresy, tel. čísla apod., oznámí v co nejkratším ča-
sovém termínu ČRDM.
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II. Práva a povinnosti ČRDM
1.  ČRDM je povinna zveřejňovat adresu distribučního pracoviště ve vydávaných informačních mate-
riálech.
2.  ČRDM je povinna vybavit distribuční pracoviště dohodnutým počtem EYCA karet.
3.  ČRDM se zavazuje poskytovat distributorovi další informační a propagační materiály (plakáty, le-
táky apod.) dle jeho požadavků, vybavit ho samolepkami EYCA pro snazší orientaci zájemců o EYCA 
karty a informovat distributora o novinkách, zajímavých slevách atd.

III. Odměna
1.  Základní odměna pro distributora EYCA karet je stanovena na 20% z ceny EYCA karty, tj. při ceně 
EYCA karty 100,- Kč získává distributor 20,- Kč za každou prodanou EYCA kartu. Pokud distributor 
v průběhu kalendářního roku prodá určitý počet EYCA karet, zvyšuje se provize dle následujícího klíče:
- více než 100 prodaných karet EYCA = 30% provize
- více než 500 prodaných karet EYCA = 40% provize
- více než 1000 prodaných karet EYCA = 50% provize
- více než 5000 prodaných karet EYCA = 60% provize
- více než 10 000 prodaných karet EYCA = 70% provize
- více než 50 000 prodaných karet EYCA = 80% provize
- více než 100 000 prodaných karet EYCA = 90% provize
2.  Pokud se distributor kromě vlastní distribuční činnosti věnuje také sjednávání slev pro majitele 
EYCA karet, náleží mu odměna 300,- Kč za každou sjednanou slevu, která byla předem konzultová-
na s ČRDM. ČRDM vyplácí tuto odměnu po obdržení podepsaných smluv (o poskytnutí slevy), a to 
formou dohody o povedení práce s distributorem.

IV. Distribuční pracoviště

Adresa:  

Telefon:     Fax:      E-mail:  

Další údaje (např. otevírací doba apod.): 

 

 

V. Závěrečná ustanovení
1.  Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
2.  Obě strany mají možnost odstoupit od smlouvy po předchozím písemném oznámení, nebo v pří-
padě vážného porušení některého z výše uvedených bodů.
3.  Dohoda se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží distributor a druhý ČRDM.

V   dne      V    dne

Podpis distributora a razítko           Podpis zástupce ČRDM a razítko
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