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M7 Group SA, Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg: B148073 
povolení k podnikání č. 00143760/1 
DIČ: LU 235 15 315 
zastoupená Johannes Bert Troelstra, COO  a  Jonathan Joseph Florsheim, CEO 

(dále jen „Skylink“) 
a 

obchodní jméno:  ............................................................................................  telefon:  ........................................................................................  
IČO:  ......................................................  DIČ:  ............................................  e-mail:  ........................................................................................  
sídlo:  .................................................................................................................  plátce DPH:     ANO měna bankovního účtu:   Kč / EUR * 
zastoupený:     ...........................................................................................................  variabilní symbol (vyplní Skylink):     ..........................................................   
bankovní účet číslo:     ..............................................................................................  login (vyplní Skylink):     .............................................................................    

(dále "Prodejce") * prosím zakroužkujte  

uzavírají podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění níže uvedenou smlouvu:

1. Předmět smlouvy 

1.1 Skylink nabízí zákazníkům v České republice a ve Slovenské republice služby 
digitálního satelitního televizního vysílání. K příjmu služeb je nutná 
dekódovací karta Skylink. Zákazníci si mohou objednat i další placené 
televizní služby (Pay TV). 

1.2 Prodejce se zavazuje poskytovat pro Skylink a ve prospěch Skylink 
následující služby spojené se zajištěním prodeje a asistencí při prodeji 
placených televizních služeb Skylink a aktivaci placených služeb 
zákazníkům prostřednictvím karet Skylink (dále jen „Aktivace“), a to 
způsobem popsaným v článku 2. 

1.3 Skylink se zavazuje platit Prodejci za činnost podle odst. 1.2. provizi. 

 

2. Proces Aktivace 

2.1 Pro zajištění služeb dle této smlouvy je Prodejce povinen používat Aktivační 
webové stránky, jejichž vlastníkem je Skylink (dále jen „Aktivační web“).  

2.2 Záznamy o Aktivacích jsou vedeny na Aktivačním webu Skylink v sekci „Pro 
partnery“ na adrese www.skylink.cz. Pro přístup do Aktivačního webu 
použije Prodejce výše uvedený přidělený login a heslo, které mu při 
uzavření této smlouvy zašle Skylink na jeho výše uvedenou e-mailovou 
adresu. 

2.3 Před zahájením přístupu na Aktivační web uhradí Prodejce na bankovní účet 
Skylink číslo: 35-8779630247/0100 kauci v minimální výši 5.000 Kč. Při 
platbě uvede Prodejce svůj výše uvedený variabilní symbol a specifický 
symbol 888. Kauce je po přijetí automaticky zaznamenána na účtu 
Prodejce v Aktivačním webu.  

2.4 Prodejce je povinen Aktivovat placenou službu na kartě zákazníka Skylink 
prostřednictvím Aktivačního webu. Prodejce vyinkasuje od zákazníka 
v hotovosti částku odpovídající ceně aktivované služby, uvedené v platném 
ceníku Skylink. Prodejce vystaví zákazníkovi potvrzení o přijaté platbě, 
jehož kopii uloží na Aktivačním webu a upozorní zákazníka na nutnost 
uschování tohoto potvrzení pro případ reklamace.  

2.5 Aktivací služby vznikne Prodejci závazek převést Skylink částku, přijatou od 
zákazníka v souladu s odst. 2.4 výše (dále jen „Platba Skylink“), případně 
sníženou o částku podle odst. 2.7. Tato částka je automaticky evidována na 
účtu Prodejce, vedeném na Aktivačním webu Skylink. 

2.6 Prodejce je oprávněn zajistit prodej nebo aktivaci další placené služby pouze 
v případě, že celková dlužná částka Platby Skylink nepřekročí hodnotu 
složené kauce. 

2.7 Vždy na počátku kalendářního měsíce provede  Skylink zúčtování za uplynulý 
měsíc. Skylink vyčíslí služby aktivované Prodejcem a jeho provizi. Platba 
Skylink, k jejíž úhradě je Prodejce povinen, bude poté automaticky snížena 
o hodnotu stanovené provize. Provize Prodejce je automaticky 
zaznamenána na účtu Prodejce v Aktivačním webu. 

2.8 Prodejce je povinen hradit Platbu Skylink na bankovní účet Skylink č. 35-
8779630247/0100. Při úhradě použije Prodejce přidělený variabilní symbol 
a specifický symbol 899. Úhrada je po přijetí automaticky zaznamenána na 
účtu Prodejce v Aktivačním webu. 

2.9 Platbu Skylink i interval její úhrady si Prodejce stanovuje sám, a to podle 
aktuálního stavu celkového závazku, složené kauce a poptávky zákazníků. 
Prodejce je však povinen uhradit do 15. dne kalendářního měsíce 
minimálně částku odpovídající výši jeho závazku vůči Skylink dle stavu ke 
konci předchozího měsíce. 

 

3. Práva a povinnosti Prodejce 

3.1 Při plnění předmětu smlouvy se Prodejce zavazuje respektovat, podporovat a 
chránit dobré jméno a pověst Skylink a využívat informace, které při 
procesu Aktivace získá, pouze pro účely plnění této smlouvy a v souladu se 
zájmy Skylink. 

3.2 Prodejce je povinen při zajišťování služeb dle této smlouvy využívat své 
vlastní vybavení a prostory. 

3.3 Prodejce má za činnost vymezenou předmětem smlouvy nárok na úhradu 
provize od Skylink.  

3.4 Provize se stanovuje dle sazebníku provizí, který je vždy k dispozici na 
Partnerském webu Skylink.  

3.5 Vzhledem k tomu, že Prodejce bude mít zaúčtovanou odměnu bez DPH, 
vyžaduje platná česká daňová legislativa, tedy zákon č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, aby tuto provizi Prodejce uvedl v souhrnném 
hlášení dle § 102 odst. 1) písmeno d). 

 

4. Práva a povinnosti Skylink 

4.1 Skylink je povinen poskytnout Prodejci informace potřebné k plnění předmětu 
smlouvy, včetně tištěných podkladů. 

4.2 Skylink je povinen platit Prodejci provizi ve výši a způsobem uvedeným 
v platném sazebníku provizí, zveřejněném na Partnerském webu. 

4.3 Skylink je oprávněn měnit sazebník provizí. Nový sazebník provizí bude 
zveřejněn na Aktivačním webu Skylink minimálně 30 dní před nabytím jeho 
účinnosti. 

4.4 Skylink vyvine maximální úsilí k profesionálnímu zajištění služeb satelitní 
televize zákazníkům. 

 

5. Ukončení smlouvy 

5.1 Obě smluvní strany mají možnost tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení 
důvodu. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet dnem 
následujícím po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

5.2 Dojde-li k výpovědi smlouvy, použije Skylink kauci pro úhradu nezaplacených 
závazků Prodejce. Zůstatek kauce převede Skylink na účet Prodejce, 
uvedený v této smlouvě. 

5.3 Smluvní strany se dohodly, že Skylink je oprávněn jednostranně započíst 
jakékoliv své pohledávky vůči Prodejci proti jakýmkoli pohledávkám 
Prodejce vůči Skylink, bez ohledu na jejich splatnost.  
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6.  Závěrečná ustanovení 

6.1 Tato smlouva nahrazuje všechny předchozí smlouvy uzavřené mezi 
smluvními stranami, týkající se stejného předmětu plnění. 

6.2 Jakékoliv částky, které mají být hrazeny dle předchozích smluv mezi 
smluvními stranami, týkajících se stejného předmětu plnění, včetně kauce 
složené Prodejcem dle těchto smluv, jsou považovány za částky a kauce, 
které mají být hrazeny dle této smlouvy.  

6.3 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

6.4 Tato smlouva je platná a účinná ode dne jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

6.5 Jakékoliv změny této smlouvy musejí být v písemné formě a musejí být 
podepsány oběma smluvními stranami. 

6.6 Tato smlouva a spory z ní vzniklé se řídí právními předpisy České republiky, 
zejména obchodním zákoníkem. 

6.7 Všechny spory vzniklé z této smlouvy nebo související s touto smlouvou 
budou rozhodovány Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České 
republiky a Agrární komoře České republiky v Praze na základě rozhodčího 
řádu a pravidel uznávaných Rozhodčím soudem jedním arbitrem 
jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. 

6.8 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má hodnotu 
originálu, a každá ze smluvních stran obdržela jeden. 

 
 
V Lucemburku dne  V .......................................................  dne  
 
 
 
 
za Skylink za Prodejce 
Johannes Bert Troelstra, COO  a  Jonathan Joseph Florsheim, CEO 
 


