
SMLOUVA O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi
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a PORADCE ČLEN

REGISTRAČNÍ ČÍSLO RODNÉ ČÍSLO * DATUM REGISTRACE

PŘÍJMENÍ JMÉNO TITUL ZA JMÉNEMTITUL PŘED JMÉNEM

* Nebo libovolné desetimístné číslo, které bude poradce (člen) využívat pro přihlášení do chráněné sekce na www.diochi.cz

ÚDAJE O PORADCI (ČLENOVI)

FAKTURAČNÍ ADRESA: ULICE MĚSTO PSČ

EMAIL TELEFON

IČ DIČ ZAMĚSTNÁNÍ

ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU KÓD BANKY SPECIFICKÝ SYMBOL

V PŘÍPADĚ PRÁVNICKÉ OSOBY

NÁZEV, SÍDLO

ZASTOUPENÁ

KORESPONDENČNÍ ADRESA: ULICE MĚSTO PSČ

dále jen („Poradce (člen)“)

Poradce (člen) se stává „Členem“ nebo „Poradcem“ Diochi (viz. bod. 2/ Obchodních podmínek Diochi, které jsou nedílnou součástí této smlouvy) a svým podpisem vyjadřuje 
souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených ve smlouvě, a to pro obchodní a marketingové účely Diochi. Podpisem této smlouvy poradce (člen) vyjadřuje záro-
veň souhlas k tomu, aby uvedené osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovány, a to Diochi, která je registrována jako správce osobních údajů u Úřadu 
na ochranu osobních údajů, Reg.č. 00044258, nebo prostřednictvím třetí osoby pověřené Diochi. Diochi je rovněž oprávněna k uvedeným osobním údajům přiřazovat další 
osobní údaje, případně je ke zpracování předat jiným správcům za podmínek ustanovení § 5 odst. 7-10 zákona č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších novel. Poskytnutí osobních 
údajů je dobrovolné.

ÚDAJE O SPONZOROVI

REGISTRAČNÍ ČÍSLO SPONZORA JMÉNO A PŘÍJMENÍ SPONZORA

Sponzorem se rozumí třetí osoba, poradce (člen) s již platným smluvním vztahem s Diochi, pod kterého bude v obchodní hierarchii tzv. „sponzorské linii“ poradce (člen)                
po podpisu této smlouvy zařazen. 

Předmětem této smlouvy je obchodní spolupráce mezi Diochi a poradcem (členem) podle podmínek stanovených touto smlouvou a dle platných obchodních podmínek Diochi 
uvedených na zadní straně této smlouvy a v brožuře „Průvodce obchodním systémem“, která je součástí vstupního balíčku Diochi.

PORADCE (ČLEN) SE ZAVAZUJE
• Dodržovat podmínky stanovené touto smlouvou, platné obchodní podmínky Diochi, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, a podmínky stanovené v brožuře „Průvodce 

obchodním systémem“, která je součástí této smlouvy a byla poradci (členovi) předána v rámci tzv. „vstupního balíčku“ při podpisu této smlouvy.
• Uhradit „vstupní balíček“, jehož cena i obsah jsou uvedeny v platném ceníku Diochi, který je nedílnou součástí této smlouvy a byl poradci (členovi) předán v rámci „vstupního 

balíčku“ při podpisu této smlouvy.
• Poradce (člen) plně odpovídá za škodu, která případně vznikne Diochi při nedodržení podmínek této smlouvy, obchodních podmínek Diochi a podmínek stanovených               

v brožuře „Průvodce obchodním systémem“.

DIOCHI SE ZAVAZUJE
• Umožnit poradci (členovi) nákup výrobků Diochi v členských cenách. 
• Seznámit poradce (člena) s platnými obchodními podmínkami Diochi potřebnými pro jeho činnost.
• Vybavit poradce (člena) „vstupním balíčkem“, jehož obsah je uveden v platném ceníku Diochi.
• Vyplatit osobě na pozici „Poradce“ provizi, vznikne-li mu na ni nárok. „Poradci“ náleží provize, jejíž výše, rozhodný okamžik pro její úhradu a způsob úhrady je stanovena 

Diochi v platném „Průvodci obchodním systémem“ a obchodních podmínkách Diochi.
• Poskytnout osobě na pozici „Člena“ slevu, vznikne-li mu na ni nárok. „Členovi“ náleží sleva z dalších nákupů, rozhodný okamžik pro vznik tohoto nároku a schéma výpočtu 

je uvedeno v platném „Průvodci obchodním systémem“.

• Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání jednoho roku. 
• Před uplynutím této lhůty lze smlouvu ukončit způsoby stanovenými v obchodních podmínkách Diochi, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy.
• Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. 
• Tuto smlouvu může poradce (člen) prodloužit o 1 rok zakoupením tzv. „balíčku obnovy registrace“, jehož cena i obsah jsou uvedeny v platném ceníku Diochi.
• Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu a uhrazením ceny „vstupního balíčku“.
• Poradce (člen) tímto výslovně prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s obchodními podmínkami Diochi, brožurou „Průvodce obchodním systémem“,            

obchodní politikou Diochi a byl vybaven „vstupním balíčkem“.
• Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží poradce (člen), Diochi a sponzor. Každá kopie této smlouvy má platnost originálu.
• Obě smluvní strany prohlašují a svými podpisy stvrzují, že jsou se všemi podmínkami této smlouvy seznámeny, smlouva byla sepsána podle jejich svobodné vůle                              

a bez nátlaku, a že s jejím obsahem souhlasí.

Poradce (člen) Sponzor Diochi spol. s r.o.



OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DIOCHI SPOL. S R.O.
1/
• Poradcem (členem) se stává fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která statut poradce (člena) získává na podkladě podpisu této 

Smlouvy o obchodní spolupráci a uhrazením „vstupního balíčku“ v prodejně a poradenském „Sféra Klubu Diochi“ (dále jen „SKD“). Platný 
seznam SKD je uváděn na internetových stránkách www.diochi.cz.

• Poradce (člen) se zavazuje dodržovat platné obchodní podmínky Diochi.
• Poradce (člen) se zavazuje řídit platnými daňovými a dalšími předpisy týkajících se obchodní činnosti v České republice.
• Poradce (člen) vykonává svou činnost samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
• Poradce (člen) není zaměstnancem společnosti a není oprávněn jménem společnosti činit jakékoli právní úkony.

2/
Osoba dle článku 1/ může spolupracovat s Diochi jednou z následujících dvou forem spolupráce: 
A/ „Poradce“ - osoba s platným živnostenským oprávněním, kterému v závislosti na jeho obchodních výsledcích vzniká v souladu s marketingo-
vými podmínkami v platném „Průvodci obchodním systémem“ nárok na finanční provizi. 
B/ „Člen“ - osoba bez platného živnostenského oprávnění, kterému v závislosti na jeho obchodních výsledcích vzniká v souladu s marketingový-
mi podmínkami v platném „Průvodci obchodním systémem“ nárok na slevu pro následující měsíc.

3/
• Poradce je oprávněn prodávat výrobky pouze v přímém prodeji koncovému zákazníkovi, není oprávněn k prodeji výrobků zejména do obchod-

ních domů, prodejen, lékáren a ve stáncích.
• Poradce (člen) je povinen informovat Diochi o případných změnách v osobních údajích uvedených ve Smlouvě o obchodní spolupráci                   

se společností Diochi.
• Poradce (člen) nesmí svým jednáním poškozovat dobré jméno a zájmy Diochi a jejích výrobků. 
• Poradce (člen) je povinen uskutečňovat činnost, k níž je zavázán, poctivě, s vynaložením odborné péče, v dobré víře, je povinen dbát zájmů 

Diochi, jednat v souladu s pověřením a rozumnými pokyny Diochi a sdělovat Diochi nutné informace, které má k dispozici.
• Poradce je povinen vždy seznámit zákazníka s aplikací a účinky daného výrobku v souladu s platným návodem daného výrobku. Veškeré 

informace podávané zákazníkovi musí být v souladu s politikou Diochi, s níž byl seznámen před uzavřením této smlouvy.
• Poradce je povinen prodávat výrobky Diochi ve stavu, v jakém je od Diochi, SKD převzal, tzn. beze změny jejich obalu a obsahu. Při prodeji 

výrobku zákazníkovi je poradce povinen dodržovat platnou cenu stanovenou Diochi dle platného ceníku a používat pouze oficiální podklady 
Diochi, s nimiž byl seznámen (s jejichž označením byl seznámen) před uzavřením smlouvy. V  případě vlastních podkladů je nutný předem 
udělený písemný souhlas Diochi, který je platný pouze pro toho poradce, který o schválení požádal a pro konkrétní podklad.

• Poradce není oprávněn inzerovat či propagovat výrobky Diochi bez vědomí a souhlasu Diochi. Způsob, forma a podoba inzerce i propagace 
podléhá písemnému souhlasu Diochi.

4/
• Poradce (člen) nakupuje výrobky u Diochi, v SKD a jejich meziskladech, nebo u dalších poradců (členů) Diochi. Při nákupu předkládá platnou 

registrační kartu na své jméno, která je součástí „vstupního balíčku“. 
• Poradce (člen) je povinen zkontrolovat si výrobek v okamžiku jeho převzetí, co do množství, druhu a celistvosti obalu výrobku.

5/
• Logo Diochi, název, ochranné známky jsou výhradním vlastnictvím společnosti Diochi a smějí být užívány pouze ve spojení s výrobky Diochi. 
• Poradce (člen) se dále zavazuje dodržovat obchodní tajemství týkající se především údajů o sponzorských liniích (viz. platný „Průvodce          

obchodním systémem“). 
• Poradce (člen) nesmí sdělit údaje získané od Diochi při své činnosti bez souhlasu Diochi jiným osobám nebo je využít pro sebe nebo pro jiné 

osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy Diochi. Tato povinnost trvá i po ukončení Smlouvy o obchodní spolupráci.

6/
Vytvořené sponzorské linie jsou pevně dané, není možné, aby Poradce měnil jejich strukturu.

7/
Provize bude poradci zaslána na jeho bankovní účet společností Diochi, a to nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy 
na ni vznikl nárok.

8/
Platnost smlouvy končí dohodou, výpovědí, smrtí poradce (člena), uplynutím doby, na kterou byla tato smlouva uzavřena.

9/
V případě úmrtí člena (poradce), je osoba, která zdědila pohledávky a závazky zemřelého člena (poradce) vyplývající z jeho smluvního vztahu 
s Diochi (dále jen „oprávněný dědic“), oprávněna vstoupit do veškerých členských práv a povinností člena (poradce) Diochi a zaujmout jeho 
pozici v rámci obchodní a členské struktury Diochi, zejména co se týče sponzorských linií. Vstup do členských práv a povinností zemřelého člena 
(poradce) je možný pouze na základě uzavření Smlouvy o obchodní spolupráci mezi Diochi a oprávněným dědicem, jejímž předmětem bude 
vstup oprávněného dědice na pozici zemřelého člena (poradce) a na jejíž uzavření má oprávněný dědic nárok do 30 dnů ode dne, kdy prokaza-
telně vyzval Diochi k uzavření takové smlouvy. Nezbytnou přílohou výzvy dle předchozí věty je listina prokazující nabytí dědictví po zemřelém 
členovi (poradci) v rozsahu dle věty první tohoto odstavce oprávněným dědicem.

10/
Diochi a poradce (člen) jsou oprávněni vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu. Výpověď je nutno učinit formou jednostranného písemného 
prohlášení smluvní strany a doručit formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy o obchodní spolu-
práci. V případě marného uplynutí lhůty k vyzvednutí doporučené poštovní zásilky adresátem a jejího vrácení odesílateli se poslední den uplynutí 
této lhůty považuje za datum doručení výpovědi. Výpovědní lhůta je stanovena na jeden měsíc a začíná běžet od 1. dne následujícího měsíce 
po doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě nové registrace stejného poradce (člena) lze toto učinit pouze po uplynutí 12 měsíců 
od ukončení předcházející Smlouvy o obchodní spolupráci. Diochi má právo od Smlouvy o obchodní spolupráci odstoupit okamžitě, jestliže po-
radce (člen) poruší povinnosti uvedené v těchto Obchodních podmínkách. Poradce (člen) tímto ztrácí nárok na jakékoli závazky ze strany Diochi.

11/
Diochi si vyhrazuje právo měnit nebo upravovat tyto Obchodní podmínky. Upravené Obchodní podmínky Diochi zašle poradci (členovi) na vě-
domí s tím, že pokud poradce (člen) s úpravou Obchodních podmínek nesouhlasí, má možnost vypovědět tuto smlouvu ve lhůtě a způsobem 
určeným v předchozím článku.

Diochi spol. s r.o.


