
SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ 
 

REINA TRAVEL s.r.o., se sídlem Jindrova 898/71, Praha 5 15500 (kontaktní 
adresa CK Reina Travel s.r.o., Františka křížka 32, Praha 7 17000), 

zastoupená Irenou Andrlovou  

IČ: 27569039, vedená u Městského soudu v Praze, C 112971 

telefon: 777299701; e-mail: irena@reinatrave.com, www.reinatravel.com 

(dále jen Touroperátor) 

a 

cestovní kancelář/agentura:  ..…………………………………………………………………………… 

se sídlem:  ………………………………………………………………………………………………………… 

zastoupená:  ……………………………………………………………………………………………………… 

IČ: ………………………………….   DIČ: ………………………………………    plátce DPH: ano/ne 

telefon: …………………………………….   e-mail: ………………………………………………………... 

(dále jen Obchodní zástupce) 

Uzavírají tuto Smlouvu o obchodním zastoupení při nabídce a prodeji zájezdů za níže 
uvedených podmínek: 
 
1. Předmětem této smlouvy je přenesení práva k uzavírání cestovních smluv a objednávek o 

prodeji zahraničních zájezdů a dalších služeb poskytovaných touroperátorem na obchodního 
zástupce. Smlouva vymezuje rozsah práv a povinností obou smluvních stran a způsob 
spolupráce při přípravě, prodeji a odbavení zájezdů. Dále vymezuje platební a provizní 
podmínky této spolupráce. 

2. Obchodní zástupce se zavazuje podávat klientům korektní informace o náročnosti zájezdu, 
navštívených místech, ubytovacích objektech a úrovni poskytovaných služeb v souladu s 
materiály dodanými Touroperátorem. Poskytne-li Obchodní zástupce klientovi informace v 
rozporu s výše uvedenými materiály, je povinen svým nákladem vyřídit stížnosti a reklamace, a 
odpovídá za škody z toho vzniklé. 

3. Podpisem klienta na přihlášce vzniká smluvní vztah, ve kterém klient souhlasí se smluvními 
podmínkami Touroperátora. 

4. V případě rezervace zájezdu sdělí Touroperátor termín (max. 7 dní), do kdy je rezervace platná. 
Do tohoto termínu je obchodní zástupce povinen zaslat vyplněnou Cestovní smlouvu 
(poskytovanou CK Reina Travel) e-mailem nebo poštou s číslem a termínem objednávaného 
zájezdu.  

5. Obchodní zástupce ihned po prodeji zájezdu uhradí zálohu nejpozději do 7 dnů od podepsání 
Cestovní smlouvy s klientem. Touroperátor ihned po obdržení Cestovní smlouvy zašle 
Obchodnímu zástupci potvrzení objednávky, kde bude uveden rozpis plateb a vyčíslena 
provize. Klientovi Touroperátor zašle potvrzenou Cestovní smlouvu a doklad pro klienta, že 
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zájezd je pojištěn podle §1 odst. 1 zákona č.159/1999 Sb. Veškeré informace k zájezdu bude 
Touroperátor zasílat přímo klientovi.  

Obchodní zástupce se zavazuje, že doplatek zájezdu bude poukázán a připsán na účet 
Touroperátora podle rozpisu plateb na potvrzení objednávky. Při nedodržení termínů bude 
volné místo dáno zpět do prodeje. 

6. Obchodní zástupce nabízí a prodává zájezdy Touroperátora zásadně za ceny vyhlášené 
Touroperátorem. Obchodní zástupce není oprávněn v žádném případě bez výslovného 
souhlasu Touroperátora jakkoli měnit prodejní cenu zájezdu, program zájezdu, podmínky pro 
účast na zájezdu a způsob prodeje.  

7. Za prodejní činnost poskytuje Touroperátor provizi 10% ze základní ceny zájezdu bez ceny 
letenky a doplňkových služeb. Provize pro neplátce DPH je snížena o DPH. Obchodnímu 
zástupci bude vyplacena provize pouze za skutečně prodaná, zaplacená a čerpaná místa na 
zájezdech. Provize není poskytnuta v případě storna zájezdu ze strany klienta či Touroperátora. 
Nejdříve v den odjezdu zájezdu a nejpozději do 10ti dnů po ukončení zájezdu vystaví Obchodní 
zástupce fakturu na provizi na základě částky uvedené v potvrzení objednávky. 

8. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu zástupci obou smluvních stran. Smlouva je 
sjednána na dobu neurčitou. Jakékoli změny či doplňky této smlouvy jsou platné pouze tehdy, 
jsou-li odsouhlaseny oběma smluvními stranami, a to písemně formou dodatků k této smlouvě.  

9. Smlouva může být vypovězena kteroukoli ze smluvních stran, a to pouze písemnou formou. 
Výpovědní lhůta je tříměsíční a začíná běžet dnem doručení výpovědi smlouvy druhé straně. 
Smluvní strany jsou povinny dodržet závazky sjednané v době platnosti smlouvy a dokončit 
rozpracované obchodní případy. Vypořádání právních a finančních vztahů je nutno provést do 
jednoho měsíce od ukončení platnosti smlouvy.  

10. Každá ze smluvních stran je oprávněna ukončit platnost smlouvy okamžitě (bez výpovědní 
lhůty). 

11. Veškeré sporné otázky se zavazují obě smluvní strany řešit přednostně jednáním oprávněných 
zástupců obou smluvních stran. Nedojde-li při tomto jednání k souhlasné dohodě, bude spor 
postoupen příslušným rozhodčím orgánům. 

12. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom výtisku.  

13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou kopie Koncesní listiny, dokladu o Pojištění CK proti krachu 
Touroperátora, Cestovní smlouva CK Reina Travel a VOP CK Reina Travel. 

 

 
 
V .............................. dne ..................                   V Brně dne  .…………….....................    
 
 
 
 
 
 
…………...……..........................................                                    …….............................................. 
               Obchodní zástupce                                                                      Touroperátor 


