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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 
(„Smlouva“) 

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(„Občanský zákoník“) 

Red Stone Now s.r.o. 

IČO: 06790887 

sídlo: Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 288993. 

zastoupená Ing. Markem Hejduškem, jednatelem 

e-mail: info@Cashbot.cz  

(dále jen „Cashbot“ nebo také „Postupník“) 

a 

[•] 

IČO: [•] 

Sídlo: [•] 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [•], pod sp. zn. [•] 

zastoupená [•], [•]  

e-mail: [•] 

(dále jen „Partner“ nebo také „Postupitel“) 

(Cashbot a Partner společně dále také jako „Smluvní strany“ či jednotlivě „Smluvní strana“) 

PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že  

A. Partner je provozovatelem Internetového obchodu, jehož prostřednictvím Partner (jako dodavatel) 
nabízí Předměty prodeje Klientům (jako odběratelům), za účelem jejich dodání Klientům na základě 
uzavřené Kupní smlouvy; 

B. Cashbot má zájem umožnit Klientovi využití Cashbot platby, jejímž účelem je poskytnutí Financování 
Klientovi ke koupi Předmětu prodeje;  

C. Smluvní strany mají zájem upravit svá práva a povinnosti v souvislosti s Cashbot platbou. 

1. DEFINICE POJMŮ 

1.1. Pro účely této Smlouvy mají pojmy začínající velkými písmeny následující význam: 

1.1.1. Bankovní účet Cashbot: je bankovní účet č. 3358902002/5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s. 

1.1.2. Bankovní účet Partnera: je bankovní účet č. [•], vedený u [•]; 
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1.1.3. Cashbot platba: je platební metoda, umožňující Klientovi odložit splatnost Celkové ceny Předmětu 
prodeje, a to prostřednictvím Financování poskytnutého Cashbotem Klientovi, za účelem koupě 
Předmětu prodeje; 

1.1.4. Celková cena: je součet Ceny za Předmět prodeje a Ceny za Doplňkové služby; 

1.1.5. Cena za Předmět prodeje: je částka, kterou je Klient povinen uhradit Partnerovi za dodání 
Předmětu prodeje dle příslušné Kupní smlouvy; 

1.1.6. Cena za postoupení: je úplata, kterou Cashbot zaplatí Partnerovi za postoupení Pohledávky v 
případě, že na základě Cashbot platby dojde k poukázání částky ve výši Celkové ceny na Bankovní 
účet Partnera, avšak z jakéhokoliv důvodu nedojde k poskytnutí Financování Klientovi (např. v 
důsledku neplatnosti Rámcové smlouvy o financování či obdobné vady), a tím ani k zániku 
Pohledávky Partnera za Klientem. Cena za postoupení se sjednává ve výši Celkové ceny za příslušný 
Předmět prodeje, přičemž v případě vzniku situace popsané v předchozí větě se úhrada provedená 
na základě Cashbot platby považuje za úhradu Ceny za postoupení; 

1.1.7. Cena za Doplňkové služby: je částka, kterou je Klient povinen uhradit Partnerovi za Doplňkové 
služby; 

1.1.8. Doručení Předmětu prodeje: je doručení Předmětu prodeje Klientovi způsobem, který Partner na 
Internetovém obchodu nabízí a umožňuje, přičemž se může jednat i o osobní vyzvednutí Předmětu 
prodeje Klientem; 

1.1.9. Doplňkové služby: jsou služby, které si Klient může objednat spolu s Předmětem prodeje s tím, že 
se jedná o služby, které nelze objednat samostatně (tj. bez objednávky Předmětu prodeje) a jejichž 
rozsah je stanoven aktuální nabídkou Partnera (např. odvoz starého spotřebiče, výnos do patra, 
prodloužená záruka apod.); 

1.1.10. Financování: je jednotlivý (dílčí) úvěr o jistině ve výši Celkové ceny, poskytnutý Cashbotem 
Klientovi na základě Rámcové smlouvy o financování ve prospěch Bankovního účtu Partnera 
(platební místo), za účelem úhrady Celkové ceny Předmětu prodeje dle vystavené Objednávky; 

1.1.11. Internetový obchod: je internetový obchod Partnera, provozovaný na Webových stránkách, 
případně i v mobilní aplikaci, jehož prostřednictvím lze uzavřít Kupní smlouvu. Partner je oprávněn 
adresu Webových stránek Internetového obchodu kdykoli změnit; 

1.1.12. Klient: je právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel, která má zájem zakoupit si na 
Internetovém obchodu od Partnera Předmět prodeje a s níž má Cashbot uzavřenou Rámcovou 
smlouvu o financování; 

1.1.13. Kupní smlouva: je smlouva o dodání Předmětu prodeje (např. kupní smlouva, smlouva o dílo či 
obdobná smlouva), uzavřená za použití prostředků komunikace na dálku mezi Partnerem a 
Klientem na základě Objednávky učiněné prostřednictvím Internetového obchodu, případně 
jakákoli jiná smlouva, jejímž předmětem je dodání a/nebo zprostředkování dodání Předmětu 
prodeje; 

1.1.14. Obchodní podmínky: jsou obchodní podmínky Partnera, vždy v příslušném aktuálním znění, které 
upravují práva a povinnosti mezi Partnerem a Klientem při nákupech Předmětů prodeje 
prostřednictvím Internetového obchodu; 

1.1.15. Objednávka: je objednávka Klienta na dodání Předmětu prodeje dle příslušné Kupní smlouvy, 
mající formu závazné písemné objednávky, faktury, zálohové faktury a/nebo pro-forma faktury; 



 

3 
 

  

1.1.16. Pohledávka: je pohledávka Partnera za Klientem v rozsahu Celkové ceny, plynoucí z uzavřené 
Kupní smlouvy na dodání Předmětu prodeje;  

1.1.17. Předmět prodeje: je hmotné či nehmotné zboží, případně (samostatná) služba, aktuálně nabízená 
Partnerem k prodeji na Internetovém obchodu;   

1.1.18. Rámcová smlouva o financování: je rámcová smlouva o poskytování jednotlivých Financování 
Klientovi ze strany Cashbotu, za účelem placení Objednávek Předmětů prodeje ve prospěch 
Bankovního účtu Partnera (platební místo); 

1.1.19. Webové stránky: jsou webové stránky Partnera, nacházející se na adrese: [•];  

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran (vč. případného 
postupování Pohledávek) v souvislosti s poskytováním Cashbot platby, na jejímž základě bude docházet 
k poskytování Financování Klientům.  

2.2. Proces využití Cashbot platby, jejímž účelem je poskytnutí Financování k zakoupení Předmětu prodeje 
na Internetovém obchodu, je následující: 

2.2.1. projeví-li Klient o Financování zájem, předá Partner Cashbotu informace o Objednávce Předmětu 
prodeje, případně další potřebné podklady či informace, přičemž Cashbot v závislosti na posouzení 
bonity a úvěruschopnosti Klienta následně rozhodne, zda Klientovi Financování poskytne; 

2.2.2. rozhodne-li Cashbot o poskytnutí Financování, dochází k převodu peněžních prostředků ve výši 
Celkové ceny na Bankovní účet Partnera, který představuje platební místo pro poskytnuté 
Financování, v důsledku čehož dochází k zániku Pohledávky Partnera za Klientem (splněním); 

2.2.3. pro případ, že by v důsledku poskytnutí peněžních prostředků Cashbotu na Bankovní účet Partnera 
z jakéhokoliv důvodu nedošlo k poskytnutí Financování (např. v důsledku neplatnosti Rámcové 
smlouvy o financování či jiné vady), a tím ani k zániku příslušné Pohledávky (splněním), Smluvní 
strany výslovně sjednávají, že v takovém případě dojde k postoupení Pohledávky od Partnera 
(jakožto Postupitele) na Cashbot (jakožto Postupníka), a to za sjednanou Cenu za postoupení. 

3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

3.1. Cashbot nepřijímá a není oprávněn přijímat od Klienta jakékoli Předměty prodeje, které si Klient přeje 
Partnerovi vrátit, reklamovat apod. 

3.2. Partner se zavazuje Cashbotu průběžně poskytovat informace o veškerých Objednávkách a/nebo 
Kupních smlouvách, u kterých Klient žádá o využití Cashbot platby, a to bezodkladně od zadání 
požadavku Klienta o využití Cashbot platby a minimálně v rozsahu: 

3.2.1. čísla dokumentu,  

3.2.2. variabilního symbolu,  

3.2.3. konstantního symbolu,  

3.2.4. specifického symbolu,  

3.2.5. data splatnosti,  

3.2.6. částky a měny.  
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3.3. V souvislosti s poskytováním Cashbot platby je Partner na Internetovém obchodu oprávněn používat 
logo Cashbotu, a to po celou dobu trvání této Smlouvy. Cashbot se zavazuje zaslat Partnerovi logo 
v některém z běžně používaných elektronických formátů bezprostředně poté, co k tomu bude ze strany 
Partnera vyzván, nejpozději však před zahájením poskytování Cashbot platby. 

3.4. Partner je oprávněn umístit logo a/nebo propagační bannery Cashbot na Webové stránky 
Internetového obchodu v následujícím rozsahu: 

3.4.1. v každé jednotlivé sekci Internetového obchodu;  

3.4.2. na jiném místě dle případné dohody Smluvních stran.  

3.5. Cashbot je oprávněn k následujícím činnostem v rámci propagace spolupráce Smluvních stran: 

3.5.1. propagace spolupráce v newsletterech a zprávách zasílaných na vybrané Klienty; 

3.5.2. propagace spolupráce na sociálních sítích; 

3.5.3. propagace spolupráce a umístění loga v seznamu partnerů a v dalších relevantních sekcích 
webových stránek Cashbot; 

3.6. Konkrétní způsob a formu užívání loga, propagačních bannerů a/nebo jiných propagačních materiálů ve 
smyslu odst. 3.3 – 3.5 tohoto článku Smlouvy jsou Smluvní strany povinny si vždy předem vzájemně 
odsouhlasit písemnou formou (vč. emailem), není-li sjednáno jinak. 

3.7. Smluvní strany jsou povinny se navzájem bezodkladně informovat o veškerých jim známých 
skutečnostech, které mohou mít vliv na smluvní vztah založený touto Smlouvou, zejména těch, které 
mohou vést k podání žaloby nebo vznesení jiného nároku vůči kterékoli ze Smluvních stran. 

3.8. Partner se zavazuje poskytnout Cashbotu na základě jeho žádosti bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do tří (3) pracovních dnů, veškeré podklady a informace k Pohledávce, za účelem vymáhání dluhů 
Klienta – zejména pak: 

3.8.1. kopii Kupní smlouvy, Obchodních podmínek a/nebo jiných smluv či dokumentů, uzavřených mezi 
Partnerem a Klientem v souvislosti s prodejem Předmětu prodeje a Doručením Předmětu prodeje; 

3.8.2. informaci o datu uzavření Kupní smlouvy, jejím předmětu a dalších podmínkách Kupní smlouvy, 
které jsou relevantní pro vymáhání Pohledávky;  

3.8.3. kopii listu o dodání Předmětu prodeje nebo jiného dokumentu, z něhož vyplývá, že Předmět 
prodeje byl Klientem převzat (dále jen „Dodací list“). Dodací list je Partner povinen předat 
Cashbotu bez ohledu na způsob Doručení Předmětu prodeje. V případě doručení prostřednictvím 
smluvního dopravce Partnera a/nebo prostřednictvím výdejních míst smluvních partnerů 
Partnera, předá Partner Dodací list těchto smluvních partnerů, pokud tito smluvní partneři Dodací 
list o doručení Předmět prodeje vyhotovují. Partner se současně zavazuje uchovávat Dodací list 
k dané Kupní smlouvě nejméně po dobu 5 let od uzavření Kupní smlouvy. 

3.8.4. informace a podklady o případné Klientem uplatněné reklamaci a jejím vyřízení, o odstoupení od 
Kupní smlouvy nebo o jiném úkonu, který by měl za následek (byť jen částečný) zánik povinnosti 
Klienta uhradit Celkovou cenu nebo jakoukoli její část, resp. vznik povinnosti již uhrazenou 
Celkovou cenu nebo jakoukoli její část Klientovi vrátit; 

3.8.5. další informace v rozsahu, v jakém si je Cashbot vyžádá.  

3.9. Partner odpovídá za to, že Pohledávky v době jejich případného postoupení trvaly, a ručí za jejich 
dobytnost, dojde-li k jejich postoupení na Cashbot.  
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4. ODMĚNA CASHBOTU 

4.1. Za možnost nabízet a poskytovat Cashbot platbu prostřednictvím Internetového obchodu se Partner 
zavazuje Cashbotu hradit provizi, která je sjednána ve výši [•] % z Celkové ceny každého Předmětu 
prodeje, k jehož koupi byla Klientem využita Cashbot platba („Odměna“).  

4.2. Cashbot se zavazuje Partnera pravidelně, vždy nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od skončení 
příslušného kalendářního měsíce, informovat o počtu a objemu veškerých Cashbot plateb, které byly 
v příslušném měsíci ze strany Klientů využity k nákupům Předmětů prodeje na Internetovém obchodu. 

4.3. Odměny za daný kalendářní měsíc budou ze strany Cashbotu fakturovány Partnerovi po skončení 
příslušného kalendářního měsíce, ke kterému se vztahují, a to na základě daňového dokladu (faktury) 
vystaveného minimálně se čtrnáctidenní (14) lhůtou splatnosti.  

4.4. Na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) provede Partner úhradu Odměn ve prospěch 
Bankovního účtu Cashbot. Zaplacením Odměny se rozumí připsání příslušné částky ve prospěch 
Bankovního účtu Cashbot. 

5. POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY 

5.1. Pokud na základě využití Cashbot platby Klientem dojde k poskytnutí peněžních prostředků ve prospěch 
Bankovního účtu Partnera ve výši Celkové ceny Předmětu prodeje, avšak z jakéhokoliv důvodu nedojde 
k poskytnutí Financování Klientovi (např. v důsledku neplatnosti Rámcové smlouvy o financování či jiné 
vady) a tím ani k zániku příslušné Pohledávky, Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že v takovém 
případě dochází k postoupení Pohledávky od Partnera (jakožto Postupitele) na Cashbot (jakožto 
Postupníka), a to za sjednanou Cenu za postoupení. 

5.2. Cashbot se zavazuje postoupené Pohledávky přijmout a uhradit za ně Partnerovi Cenu za postoupení 
na Bankovní účet Partnera, přičemž v případě vzniku situace popsané v předchozím odstavci se úhrada 
provedená na základě Cashbot platby považuje za úhradu Ceny za postoupení. 

5.3. Dojde-li po postoupení Pohledávky k úhradě Celkové ceny nebo její části Klientem přímo Partnerovi, je 
Partner povinen provedenou platbu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů, 
poukázat na Bankovní účet Cashbot.   

6. MLČENLIVOST 

6.1. Ustanovení této Smlouvy, včetně jakýchkoliv informací sdělených mezi Smluvními stranami, které se 
dají označit jako důvěrné, citlivé, nebo představují obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 
Občanského zákoníku (zejm. informace o skutečnostech týkajících se např. nákladů, zisku, cenové 
struktury, organizace ekonomické činnosti, dodavatelů, zájemců a Klientů, obchodních partnerů, 
zaměstnanců, systému práce, obchodní politiky, obchodních vztahů a smluv, vnitřní organizace, 
právech duševního vlastnictví, know-how, marketingové, obchodní, produktové anebo podnikatelské 
strategii apod. kterékoliv Smluvní strany), jsou důvěrnými informacemi a žádná ze Smluvních stran je 
nesmí sdělit ani zpřístupnit jakékoli třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní 
strany.  

6.2. Omezení uvedené v předchozím odstavci se nevztahuje na zpřístupnění informací: 

6.2.1. obecně známých; 
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6.2.2. vyžadovaných právním předpisem a/nebo rozhodnutím vydaným příslušným orgánem; nebo 

6.2.3. zaměstnancům a/nebo odborným poradcům kterékoli ze Smluvních stran, pokud jsou vázáni 
povinností mlčenlivosti minimálně ve stejném rozsahu, jaký obsahuje tato Smlouva. 

7. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE 

7.1. V případě porušení jakékoliv povinnosti vyplývající z této Smlouvy Partnerem, vzniká Cashbotu právo 
na úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení, nezjedná-li Partner nápravu 
takového porušení ani do deseti (10) dnů od výzvy Cashbotu.  

7.2. Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy Cashbotu, a to ve lhůtě uvedené ve výzvě, jinak ve lhůtě 
deseti (10) dnů ode dne jejího odeslání. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu 
vzniklé škody ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.  

7.3. Pro odstranění jakýchkoliv pochybností Smluvní strany prohlašují, že Cashbot neodpovídá Klientovi za 
jakoukoli škodu způsobenou na základě Kupní smlouvy či v souvislosti s ní, a to zejména za škodu 
spočívající ve vadné povaze Předmětu prodeje, nedodržení zákonných a/nebo smluvních povinností 
Partnera vůči Klientovi, a není nijak odpovědný v případě odstoupení od Kupní smlouvy Klientem. 

7.4. Smluvní strany se dále dohodly, že pro případ, že Klient uplatní vůči Cashbotu jakýkoli nárok z titulu 
Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, vyjma nároku vyplývajícího nebo přímo souvisejícího s Cashbot 
platbou, je Partner povinen Klientovi tento nárok, je-li oprávněný, v plné výši uhradit, a to včetně 
případných souvisejících nákladů. 

8. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY 

8.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

8.2. Tato Smlouva může být ukončena: 

8.2.1. dohodou Smluvních stran; nebo 

8.2.2. odstoupením z důvodu podstatného porušení Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou; nebo 

8.2.3. písemnou výpovědí podanou kteroukoliv Smluvní stranou bez udání důvodu s tříměsíční (3) 
výpovědní lhůtou, která začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 
byla výpověď doručena druhé Smluvní straně. 

8.3. Za podstatné porušení této Smlouvy se považuje zejména: 

8.3.1. prodlení Partnera s úhradou Odměny a/nebo se splněním jakéhokoli jiného závazku dle této 
Smlouvy; 

8.3.2. jakékoliv prohlášení Partnera učiněné v této Smlouvě se stane nebo se ukáže být nepravdivým, 
neúplným či nepřesným a Partner tento stav na základě výzvy Cashbotu bezodkladně nenapraví; 

8.3.3. Partner se nachází v úpadku nebo mu hrozí úpadek ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení, v platném znění. 

8.4. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení druhé Smluvní straně a Smlouva se jím 
zrušuje s účinky ex nunc. Ukončení Smlouvy nemá vliv na právo příslušné Smluvní strany požadovat po 
druhé Smluvní straně smluvní pokutu vzniklou na základě této Smlouvy.  
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9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

9.1. Řádné a bezpečné zpracování osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy je pro Cashbot 
velmi důležité. V této souvislosti by Cashbot rád Partnera (vč. jeho zástupců a/nebo odpovědných osob) 
informoval o zpracování osobních údajů a o veškerých právech ve vztahu k tomuto zpracování v souladu 
s nařízením Evropského Parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, jakož i  
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „Předpisy na ochranu 
OÚ“). 

9.2. Veškeré informace o zpracování osobních údajů Partnera (vč. jeho zástupců a/nebo odpovědných osob) 
v souladu s Předpisy na ochranu OÚ jsou k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese: 
https://cashbot.cz/wp-content/uploads/2020/07/informacni_povinnost_final.pdf. Podpisem této 
Smlouvy Partner, jakož i jeho zástupci a/nebo odpovědné osoby, prohlašují a stvrzují, že se s těmito 
informacemi řádně seznámili. 

9.3. Smluvní strany se zavazují postupovat a nakládat se všemi osobními údaji Klientů a zájemců o 
Financování získaných v souvislosti s jednáním, uzavřením či realizací Kupní smlouvy nebo při výkonu 
práv z této Smlouvy, v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak s Předpisy na ochranu OÚ.  

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1. Veškeré písemnosti a oznámení, které mají být doručovány dle této Smlouvy, vyžadují písemnou formu, 
přičemž se má za to, že jakékoli takové sdělení je platné a účinné, je-li druhé Smluvní straně buď 
(i) předáno osobně proti písemnému potvrzení, (ii) zasláno prostřednictvím datové schránky, 
(iii) zasláno doporučeně poštou či obecně uznávanou českou nebo mezinárodní kurýrní službou na 
adresu příslušné Smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo (iv) zasláno emailem na adresy 
uvedené v záhlaví této Smlouvy (případně na jiné následně písemně oznámené adresy).  

10.2. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Všechny vztahy a spory vyplývající a vznikající 
z této Smlouvy budou rozhodovány věcně příslušnými soudy České republiky podle právních předpisů 
České republiky.  

10.3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Tato 
Smlouva v plném rozsahu nahrazuje jakoukoli jinou smlouvu, která byla mezi Smluvními stranami 
v minulosti uzavřena, a jejíž účel je shodný s účelem dle této Smlouvy. 

10.4. Podmínky spolupráce Smluvních stran neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku.  

10.5. Smluvní strany vylučují přijetí této Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, ani když se jím podstatně 
nemění obsah Smlouvy. Smluvní strany vylučují postoupení této Smlouvy nebo jakýchkoli práv či 
povinností z ní vyplývajících na jiné osoby bez předchozího souhlasu druhé Smluvní strany.  

10.6. Nevykonatelností nebo neplatností jakéhokoli článku, odstavce, bodu, věty nebo ustanovení této 
Smlouvy není dotčena vykonatelnost nebo platnost zbývajícího znění této Smlouvy. Je-li nebo stane-li 
se jakýkoli článek, odstavec, bod, věta či ustanovení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu neplatným, 
Smluvní strany se dohodnou na přijatelném způsobu dosažení obchodních cílů uvedených v příslušném 
článku, odstavci, bodu či ustanovení této Smlouvy, které byly prohlášeny za neplatné. 

10.7. Tato Smlouva může být měněna formou písemných dodatků opatřených podpisy obou Smluvních stran.  
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10.8. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského 
zákoníku a vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na své smluvní 
vztahy založené touto Smlouvou. 

10.9. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za nápadně nevýhodných 
podmínek, že si Smlouvu přečetly, rozumějí jejímu obsahu a na důkaz souhlasu s výše uvedeným textem 
připojují své podpisy. 

10.10. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana 
obdrží po jednom. 

 

V Praze, dne [•] V [•], dne [•] 

 

_____________________________ _____________________________ 

Red Stone Now s.r.o. 
Marek Hejdušek, jednatel 

[•] 
[•] 

 


