
PODMÍNKY SPOLUPRÁCE 
INFORMACE PRO PARTNERY 

STAŇTE SE PARTNEREM DARUJPOUKAZ.CZ  
Registrace na Darujpoukaz.cz je ZDARMA a k ničemu Vás nezavazuje.  

Na základě Vaší registrace domluvíme podmínky umístění Vašich poukazů a poté 

zašleme návrh smlouvy a kompletní obchodní podmínky pro Partnery. 

Nyní si prosím prostudujte souhrn bodů potřebných pro spolupráci a dejte nám co 

nejdříve vědět, který provizní systém Vám nejvíce vyhovuje. Případně nám zašlete 

Vaše dotazy, náměty či připomínky, vítáme jakoukoliv zpětnou vazbu. 

Hlavní body spolupráce 

Jak funguje systém Darujpoukaz.cz 

Darujpoukaz.cz Vám propůjčuje neboli propachtovává části obchodní platformy 

(jedná se o klasickou jednoduchou administraci na našich stránkách), kde je Vám 

umožněno využívat svůj uživatelský účet k prodeji a vystavování Vašich poukazů. 

„Na Darujpoukaz.cz rádi uvítáme 

drobné živnostníky, malé i velké firmy.“ 

Jaké jsou podmínky a možnosti pro Vaše dárkové poukazy 

• Minimální hodnota dárkového poukazu je stanovena na 200 Kč. 

• Platnost poukazu je určena na 12 měsíců od jeho uskutečněného prodeje. 

• Vaše nabídka poukazů na Darujpoukaz.cz je bez omezení lokality, není tedy 

důležité, zda působíte ve velkém městě nebo v malé vesničce. 

• Můžete nabízet neomezené množství poukazů, každý poukaz bude před 

vystavením schválen oběma stranami. 

• Pokud poukazy nenabízíte, můžete s nimi začít přímo na Darujpoukaz.cz. 

• Vzájemně platí garance minimální ceny u všech nabízených dárkových 

poukazů. Není tedy možné poukazy na stejnou službu nebo zboží nabízet 

kdekoliv jinde za nižší cenu, než za jakou je nabízíte na Darujpoukaz.cz. Tato 

podmínka se nevztahuje na slevové servery a krátkodobé akce např. na 

sociálních sítích nebo ve Vaší provozovně. 

• Je možno nabízet dárkové poukazy na konkrétní služby nebo dárkové 

poukazy v určité peněžité výši na nákup Vašich služeb, zboží nebo produktů. 

• Od smlouvy s Darujpoukaz.cz lze kdykoliv písemně odstoupit. 

• Vy pouze vystavujete doklad zákazníkovi a veškerou složitou administraci, 

související s prodejem, necháváte na nás. O prodej a dodání dárkového 

poukazu se Darujpoukaz.cz se vším všudy postará za Vás. 

nízké provize 

STANDARD 

9 % 

PREMIUM 

7 % 

EXCLUSIVE 

6 % 

detailnější informace naleznete níže 

Darujpoukaz, s.r.o. 

Registrace je zdarma! 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak probíhá samotný prodej 

Zákazník si objedná Váš dárkový poukaz: zaplatí na účet 

Darujpoukaz.cz, který máte pronajatý i s obchodní 

platformou, jež Vám Darujpoukaz.cz poskytuje k prodejům 

Vašich poukazů (dále jen administrace). V této administraci 

přehledně vidíte seznam všech uskutečněných prodejů. 

O vystavení a dodání poukazu se postará Darujpoukaz.cz. 

Vizuální podobu dárkových poukazů vytváří Darujpoukaz.cz. 

Doklady a DPH: Jelikož všechny poukazy nabízené na 

Darujpoukaz.cz jsou víceúčelové, DPH (jste-li plátci) 

odvádíte až ve chvíli, kdy u Vás zákazník poukaz uplatní – 

tedy když Vám sdělí kód poukazu při objednávání zboží nebo 

při využití Vámi poskytované služby či při rezervaci termínu. 

Při prodeji poukazu tedy nevystavujete žádný doklad. Pouze 

v případě, že si zákazník vyloženě vyžádá doklad při prodeji, 

vystavíte mu zálohovou fakturu (nepočítá se do příjmu, 

proto se předem neodvádí DPH). Až při uplatnění poukazu 

zákazníkem u Vás (zákazník má na uplatnění až 12 měsíců), 

mu vystavíte daňový doklad a odvedete DPH (jste-li plátci). 

Zákazník u Vás poukaz uplatní: Zákazník uplatňuje dárkový 

poukaz přímo u Vás. V případě reklamace Vámi poskytované 

služby či dodaného zboží, ji řešíte se zákazníkem přímo Vy.  

Pokud bude chtít zákazník uplatnit dárkový poukaz na 

službu, na kterou je potřeba objednat se předem, pak o 

tomto bude zákazník informován a objedná se u Vás dle 

Vašich standardních postupů při objednávkách. 

Darujpoukaz.cz nepoužívá žádný rezervační systém. 

Zákazník se objednává přímo u Vás na základě Vašich 

zaběhnutých postupů. 

Proplatíme Vám peníze: Jakmile zákazník u Vás dárkový 

poukaz uplatní (na základě zakoupeného poukazu využije 

Vaši službu nebo si objedná zboží), Vy tuto skutečnost 

jednoduše zaznačíte ve své administraci a tím Vám vzniká 

nárok na proplacení hodnoty poukazu ponížené o provizi.  

Vaši tržbu Vám zasíláme na Váš bankovní účet 2x měsíčně dle 

uplatněných dárkových poukazů. Z tržby je před odesláním 

odečtena naše provize. Darujpoukaz.cz Vám vystaví fakturu 

na provizi (tu ovšem neplatíte, provize je již odečtena). 

V případě, že dárkový poukaz zákazník neuplatní, peníze 

zůstávají na účtu Darujpoukaz.cz a to především pro 

možnost vrácení hodnoty poukazu zákazníkovi. 

Na každém poukaze je vyznačena jeho platnost, aby 

k neuplatnění poukazu docházelo minimálně. 

 

 

Postup pro navázání spolupráce 

Pokud jste tak ještě neučinili, registrujte svou firmu 

přes jednoduchý registrační formulář na adrese:  

www.darujpoukaz.cz/firmy 

Na e-mail jsme Vám zaslali tyto podrobné informace, 

podmínky pro spolupráci a konkrétní provizní balíčky. 

Jakmile si vyberete provizní balíček, který Vám nejvíce 

vyhovuje, napište nám a my Vám zašleme návod, jak 

vložit na Darujpoukaz.cz Vaše poukazy. 

Jakmile obdržíme Vaše podklady k poukazům, 

připravíme Vám smlouvu o spolupráci. Smlouvu 

s obchodními podmínkami zašleme na Váš e-mail ke 

schválení a podpisu. 

V další fázi budeme Vaše podklady zpracovávat. 

Následně Vám zašleme ke schválení vytvořené dárkové 

poukazy a také profil Vaší firmy na Darujpoukaz.cz 

1) Po schválení a doladění detailů je HOTOVO 😊. Nyní se 

již můžete těšit na první prodeje a spokojené zákazníky. 

Budete-li chtít časem přidávat další dárkové poukazy (počet 

není omezen), zadáte do formuláře pro vkládání poukazů 

nové podklady a vše probíhá stejně jako v bodě 4. 

V případě změn údajů ve Vašich poukazech (např. ceny nebo 

podmínky pro uplatnění poukazů), máte povinnost nás 

neprodleně kontaktovat. Společně provedeme aktualizaci. 

V průběhu roku budeme ověřovat aktuálnost poukazů, a to 

telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové komunikace. 

 

Příklad výpočtu provize 

Zákazník na Darujpoukaz.cz zakoupí Váš dárkový poukaz 

v hodnotě 1000 Kč.  

Zákazník u Vás poukaz uplatní, což jednoduše zaznačíte v 

administraci (přes počítač nebo mobilní telefon).  

My Vám pošleme zaplacenou částku poníženou o provizi. 

Pokud bude provize 7 %, pak se odečte 70 Kč a na Váš 

účet bude zasláno 930 Kč. 

Jsme neplátci DPH, k provizi se tedy DPH nepřipočítává! 
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https://darujpoukaz.cz/firmy/


S námi to hravě zvládnete, je to jednoduché… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

o Zákazník zakoupí Váš dárkový poukaz 

o Zaplatí na účet Darujpoukaz.cz. 

o Vyžádá-li si zákazník doklad, vystavíte mu 

zálohovou fakturu (což se téměř nestává). 

o Dostanete e-mail od Darujpoukaz.cz, že byl 

prodán Váš poukaz. 

o Přehled transakcí máte k dispozici ve své 

administraci na Darujpoukaz.cz. 

 

o Nyní má zákazník 12 měsíců na uplatnění poukazu. 

o Zákazník uplatňuje poukaz přímo u Vás. 

 

 

o Jakmile Vám zákazník sdělí kód poukazu (např. 

při rezervaci termínu nebo osobně), Vy 

provedete v administraci na Darujpoukaz.cz 

ověření platnosti a následně poukaz uplatníte. 

o Při uplatnění poukazu zákazníkem mu 

vystavujete účetní doklad (neplátci DPH) nebo 

daňový doklad a odvedete DPH (plátci DPH). 

 

 

o Darujpoukaz.cz zaznamená, že byl uplatněn Váš poukaz a do 

14 dnů Vám vyplatí hodnotu poukazu na Váš bankovní účet. 

o Vyplacení všech uplatněný poukazů probíhá 2 x měsíčně. 

o Vyplacená částka za poukaz je rovnou ponížena o provizi. 

o Darujpoukaz.cz Vám v den vyplácení zašle fakturu na provizi, 

kterou již neplatíte. 
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Provizní podmínky Darujpoukaz.cz 

BALÍČEK PREMIUM 

Provize za uplatněný poukaz 7 % z celkové částky poukazu 

Minimální hodnota dárkového poukazu 200 Kč 

Platnost dárkového poukazu 12 měsíců 

GARANCE MINIMÁLNÍ CENY ANO 

Počet nabízených dárkových poukazů NEOMEZENO 

Doba účinnosti BALÍČKU PREMIUM NA DOBU NEURČITOU 

Poskytnutí předem domluvených poukazů pro vnitřní použití Darujpoukaz.cz ANO (viz. níže) 

GARANCE EXKLUSIVITY NE 

Umístění odkazu Darujpoukaz.cz na web partnera ANO 

 
 
 
 
 
 
 

BALÍČEK STANDARD 

Provize za uplatněný poukaz 9 % z celkové částky poukazu 

Minimální hodnota dárkového poukazu 200 Kč 

Platnost dárkového poukazu 12 měsíců 

GARANCE MINIMÁLNÍ CENY ANO 

Počet nabízených dárkových poukazů NEOMEZENO 

Doba účinnosti BALÍČKU STANDARD NA DOBU NEURČITOU 

Poskytnutí předem domluvených poukazů pro vnitřní použití Darujpoukaz.cz NE 

GARANCE EXKLUSIVITY NE 

Umístění odkazu Darujpoukaz.cz na web partnera NE 

 
 
 
 
  
 



BALÍČEK EXCLUSIVE 

Provize za uplatněný poukaz 6 % z celkové částky poukazu 

Minimální hodnota dárkového poukazu 200 Kč 

Platnost dárkového poukazu 12 měsíců 

GARANCE MINIMÁLNÍ CENY ANO 

Počet nabízených dárkových poukazů NEOMEZENO 

Doba účinnosti BALÍČKU EXCLUSIVE NA DOBU NEURČITOU 

Poskytnutí předem domluvených poukazů pro vnitřní použití Darujpoukaz.cz ANO (viz. výše) 

GARANCE EXKLUSIVITY ANO (viz. níže) 

Umístění odkazu Darujpoukaz.cz na web partnera ANO 

 
 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K BALÍČKŮM PREMIUM a EXCLUSIVE 

Garance exklusivity znamená, že Partner má povinnost využívat k nabízení svých dárkových poukazů pouze webový portál 
Darujpoukaz.cz. Není povoleno nabízet dárkové poukazy na konkurenčních portálech, katalozích ani jiných databází, určených k 
prodejům dárkových poukazů nebo voucherů mimo webové rozhraní Darujpoukaz.cz. Prodeje fyzických poukazů přímo u Vás, 
Vašim zákazníkům nebo na Vašich internetových stránkách se toto omezení nijak netýká a lze je prodávat dál tak, jak jste zvyklí. 

Umístěním odkazu Darujpoukaz.cz na web partnera se rozumí povinnost partnera umístit na své webové stránky odkaz v 
podobě textu nebo grafického banneru s informací o možností zakoupení partnerova dárkového poukazu přes portál 
Darujpoukaz.cz. Tuto podmínku provozovatel může a nemusí využít a o jejím plánovaném využití bude partnera předem 
informovat a poskytne mu nápovědu, jak tento krok technicky zrealizovat. 

Jakmile přes Darujpoukaz prodáte 10. poukaz, má Darujpoukaz právo po Vás požadovat 2 dárkové poukazy, které mohou být 
využity pro marketingové účely, např.: při soutěžích, jako dárky do tombol, pro propagaci Darujpoukaz.cz nebo v rámci testování 
kvality Vašich služeb, zboží, produktů nebo procesů prodeje a přístupu k zákazníkům. Tyto 2 dárkové poukazy mohou být 
požadovány maximálně 1 x ročně a Darujpoukaz tuto podmínku nemusí využít. Hodnota a typ dárkového poukazu bude předem 
daná a upřesněná ve smlouvě, zpravidla se jedná o poukazy mající průměrnou hodnotu z celkově nabízených poukazů. 
Domluvíme se tedy předem dle Vašich možností a o plánovaném využití Vás budeme s předstihem informovat. 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE KE VŠEM BALÍČKŮM 

Podmínky pro využití všech balíčků se řídí smlouvou, uzavřenou mezi Poskytovatelem webového portálu Darujpoukaz.cz a Vámi, 
jejíž výhradnou součástí jsou také Všeobecné obchodní podmínky pro Partnery. 

Partner má povinnost dodržení garance minimální ceny na služby/zboží nabízené na portálu Darujpoukaz.cz, kdy cena 
služeb/zboží, nabízených Partnerem na portálu Darujpoukaz.cz není vyšší než cena, kterou nabízí na vlastní odpovědnost 
vlastním zákazníkům mimo webové rozhraní Darujpoukaz.cz. Cena na Darujpoukaz.cz vždy musí být stejná nebo nižší jako cena, 
která je uvedena na oficiálních stránkách partnera, v provozovně partnera nebo na jiných online nabídkových serverech. 
Nevztahuje se na slevové servery a krátkodobé akce např. na sociálních sítích. 

Provozovatelem webového portálu Darujpoukaz.cz je Darujpoukaz, s.r.o., IČO: 07013434, se sídlem Frýdek-Místek, Pionýrů 839, 
PSČ 738 01, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě. Portál Darujpoukaz.cz naleznete 
také na dalších doménách: daruj-poukaz.sk a daruj-poukaz.cz. 

Partner je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který je řádně zaregistrován 
na Darujpoukaz.cz a poskytuje své služby nebo zboží třetím stranám prostřednictvím Darujpoukaz.cz. 



Název dodatkové 
služby 

Zobrazení Vaší nabídky Provize za každý 
uplatněný poukaz 

Ostatní poplatky 

Titulní strana 
Na titulní stránce v sekci 

DOPORUČUJEME 
20 % 1 nabídka = 1000 Kč / 1 měsíc 

Banner Banner na hlavní stránce 20 % 1 banner = 1000 Kč / 1 měsíc 

LEVÝ banner 
Postranní banner na hlavní 
stránce i všech kategoriích 

25 % 1 banner = 2500 Kč / 1 měsíc 

TOP 1 
Na předních pozicích ve vybrané 

kategorii 
15 % 1 nabídka = 500 Kč / 1 měsíc 

SLEVA Záložka SLEVY na hlavní stránce 
Provize se nemění, 
služba je zdarma 

-  

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K TOP NABÍDKÁM 

 

Doplňková služba Titulní strana, TOP 1, Banner nebo LEVÝ banner je formou dodatku ke smlouvě na předem 
smluvené období – min. 1 měsíc, max. 3 měsíce. 

Na titulní stranu nebo 1. stránku ve vybrané kategorii lze umístit vybrané poukazy nebo také všechny, změněná 
provize se však vztahuje na všechny Vaše poukazy na Darujpoukaz.cz. 

Do záložky SLEVY Vás umístíme automaticky, nabídnete-li slevu na své dárkové poukazy. To, že se jedná o slevu je 
nutné doložit. Nabízíte-li totožnou službu / produkt na svém e-shopu nebo v kamenné prodejně, je nutné doložit Váš 
standardní ceník pro porovnání s nabízenou slevou na Darujpoukaz.cz. 
Umístění do kategorie SLEVY není zpoplatněno! Platí smluvený provizní balíček (Standard, Premium nebo Exclusive). 
Minimální sleva je 5 % z Vašich běžných cen produktu nebo služby. 

Doplňková služba Titulní strana, TOP 1, Banner a LEVÝ banner je omezená dle aktuálního zájmu prodávajících. O 
možnosti umístění Vašich poukazů je nutná domluva předem. 

TOP nabídka! 
 

Chcete být vidět více, než Vaše konkurence? 

 

Buďte přímo na 1. stránce! 



Přidejte se k nám a buďte vidět tam, 

kde se rozdává radost. 

 poskytovat 

Nejste-li ještě registrováni, zaregistrujte se na 
www.darujpoukaz.cz/firmy 

Máte-li jakékoliv dotazy, napište nám 
info@darujpoukaz.cz 

https://darujpoukaz.cz/firmy/
mailto:info@darujpoukaz.cz

