
Všeobecné podmínky spolupráce pro Partnera trojknihy 
Davida Grubera Inteligentní čtení v internetovém věku

Partner 
projektu „trojkniha Inteligentní čtení“ zašle na  info@gruber.cz e-mail 
s formulací „přihlašuji se jako Partner projektu „trojkniha Inteligentní čtení“ a 
souhlasím se všeobecnými podmínkami“ plus uvede své rodné číslo nebo libovolný 
šestimístný  alfanumerický  kód.  Pak  bez  zbytečného dokladu převede 2  500,-  Kč 
nebo libovolný celý násobek této částky na účet 670100-2212691973,  kód banky 
6210,  mBank.  Jeho variabilní  symbol  = vlastní  rodné číslo nebo jeho šestimístný 
alfanumerický kód. Stačí též uvést stručně a srozumitelně do zprávy pro příjemce 
platby, že to je platba od něj.

Dále pro Partnera platí:

Okamžikem připsání těchto peněz se stává VIP zákazníkem - budoucím majitelem 
jednoho kompletu trojknihy v obalu „Inteligentní čtení v internetovém věku“. Tímto má 
trojknihu zakoupenu ještě před jejím vyjitím. Trojkniha  vyjde co nejdříve po začátku 
roku 2017. Do deseti pracovních dnů po vyjití bude Partner kontaktován ze strany 
firmy  Gruber-TDP  s  návrhem  na  osobní  setkání  nebo  zaslání  trojknihy  bez 
zbytečného  odkladu poštou na náklady firmy Gruber-TDP.
 
Partner má dále nárok na autogram Davida Grubera plus jeho osobní věnování sobě 
nebo třetí osobě, a to ve znění, které uvede v přihlašovacím mailu. Toto znění nesmí 
být urážlivé, výsměšné nebo porušující zákony ČR. 

Partner má dále nárok na to, aby v přední části každé prvé knihy z trojknihy v sekci 
„Poděkování“ bylo důstojně a řádně vytištěno jeho jméno a příjmení plus případně 
další jeho text (reklamní nebo jiný) do 120 znaků včetně mezer. Tento text nesmí být 
urážlivý, výsměšný nebo porušující zákony ČR. Své jméno a příjmení (s tituly, jaké si 
u něj přeje mít) uvede VIP zákazník druhé varianty ve svém přihlašovacím e-mailu. 
Pokud nic takového v přihlašovacím e-mailu neuvede, bude v sekci „Poděkování“ 
uvedeno pouze jeho holé jméno a příjmení.

Partner může nakladateli v přihlašovacím e-mailu zakázat být uveden 
v sekci „Poděkování“ – pak to bude ze strany nakladatele respektováno.

Partner obdrží po skončení každého kalendářního roku platbu s pracovním 
názvem „dividenda“ podle následujících podmínek a postupů:

- Deset  procent  skutečných  hrubých  tržeb  za  trojknihy  Inteligentní  čtení, 
prodaných po vyjití trojknihy všemi prodejními kanály a cestami, očištěných od 
DPH  (dále  „celková  dividendová  suma“),  bude  každoročně  rozděleno  mezi 
Partnery tak, že na každou jednotku vkladu (ve výši 2500,- Kč včetně DPH) 
připadne  takový  podíl,  kolik  činí  „celková  dividendová  suma“  podělená 
celkovým počtem vložených podílů.
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- Časový harmonogram vyplácení „dividend“ je tento: Do 10 pracovních dnů po 
konci každého kalendářního roku budou partneři  seznámeni  s výší „celkové 
dividendové sumy“ a s výší svých podílů podle počtu vložených jednotek. Do 
10 dalších pracovních dnů po obdržení jejich čísla bankovního účtu jim budou 
uvedené sumy poslány. V dalších letech platí původní číslo bankovního účtu, 
pokud  je  Partner  jednoznačně  písemně  (e-mailem)  nezmění.  U  Partnerů 
podnikatelů jim budou sumy poslány do deseti pracovních dnů poté, kdy firma 
Gruber-TDP obdrží jejich fakturu na stanovenou „dividendu“. 

- Partnerem je možné se stát kdykoliv. Partner, který vstoupil do týmu Partnerů 
až po vyjití knihy, však nemá nárok být vytištěn v sekci „Poděkování“ trojknihy 
Inteligentní  čtení.  Jeho  „dividenda“  je  oproti  ostatním,  tj.  „zakládajícím“ 
Partnerům  vždy  POLOVIČNÍ,  tj.  se  srážkou  50%.  V  roce  jeho  vstupu  do 
množiny Partnerů se počítá adekvátní částí úměrně počtu celých kalendářních 
měsíců, po které byl členem tohoto týmu.

S  osobními  údaji  zákazníků  a  Partnerů  bude  zacházeno  diskrétně  –  v souladu 
s českými  právními  normami,  zejména  se  Zákonem na  ochranu  osobních  údajů. 
Případně  nakladateli  sdělená  rodná  čísla  Partnerů  nebudou  nikomu  třetímu 
sdělována. Pokud to některý z Partnerů výslovně v přihlašovacím e-mailu nakladateli 
nezakáže, mohou jiní partneři znát jeho jméno a příjmení (nic více, pokud to nevědí z 
dřívějška nebo jim to Partner sám nesdělí).

Firma Gruber-TDP coby nakladatel si vyhrazuje právo použít maximálně 5 procent z 
nákladu trojknihy Inteligentní čtení k bezúplatnému použití na povinné výtisky 
knihovnám, propagační účely apod.

Firma Gruber-TDP si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o pozici Partnera bez udání 
důvodu. 

Každá  trojkniha  Inteligentní  čtení,  která  je  firmou  Gruber-TDP  dodávána  jako 
pomůcka ke kurzu Racionální  čtení  či  k jiným kurzům a není  odběratelem kurzu 
fakturována zvlášť, se pro účely vyúčtování Partnerům bere jako by byla prodána s 
třicetiprocentní slevou z plné ceny.

Partner nemá nárok na vrácení zaplaceného vkladu. Nakladatel má povinnost jim 
knihu nebo dividendu včas dodat či každoročně zaplatit podle 
těchto všeobecných podmínek.

Partneři  se zavazují  nesdělovat  finanční údaje vyplývající  z tohoto projektu třetím 
osobám.

Partner se zavazuje přijaté finanční částky si zdanit sám podle platných daňových 
předpisů (pokud nejsou od daně osvobozeny).

V Ostravě v prosinci 2016 


