Komisionářská smlouva

pan Martin Kubík, DiS.
bytem Školní 216, 747 75 Velké Heraltice
IČ: 731 47 559 (dále jen „Komisionář“)
a
…
se sídlem … / bytem
IČ: … / nar. …
/ zastoupená …
(dále jen „Komitent“)
(dále společně jen „Smluvní strany“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany tuto

KOMISIONÁŘSKOU SMLOUVU
uzavřená v souladu s ustanoveními § 2455 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Úvodní ustanovení
1. Komisionář se zavazuje konat pro Komitenta na jeho účet vlastním jménem a Komitent se zavazuje
zaplatit Komisionáři za to odměnu.

II. Předmět smlouvy
1.

Předmětem této smlouvy je závazek Komisionáře na základě pokynů Komitenta obstarávat

vlastním jménem pro Komitenta a na jeho účet prodej zboží specifikované v ustanovení článku II. bodu 2.
a poskytovat mu s tím související služby.
2.

Zbožím se podle ustanovení článku II. bodu 1. rozumí:

- veškeré zboží uvedené v příloze 1. této smlouvy
3.

Předmětem této smlouvy je také závazek Komitenta platit Komisionáři za poskytované služby

odměnu.

III. Práva a povinnosti Smluvních stran
1.
Komitent je oprávněn navrhnout minimální prodejní cenu zboží, a to buď uvedením u
předmětu smlouvy, nebo v příloze k této smlouvě. Komisionář tuto cenu na základě průzkumu trhu
může akceptovat. V opačném případě navrhne Komitentovi adekvátní tržní cenu.

2.
V případě, že se Komitent s Komisionářem na ceně nedohodne, bude zboží, v případě, že je již
v držení Komisionáře, navráceno Komitentovi. Přepravné v tomto případě platí Komitent – viz článek
IV. této smlouvy.

3.

Komisionář chrání Komitentovy zájmy, které zná.

4.

Komisionář zpraví Komitenta o plnění jeho příkazu. Po obstarání záležitosti provede vyúčtování,

postoupí Komitentovi práva nabytá v souvislosti s prodejem zboží a vydá mu vše, co při tom získal
s přihlédnutím k odměně a nákladům podle článku IV.
4.

Komisionář je povinen zajistit obvyklé uskladnění zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození.

5.

Komisionář je povinen vždy do posledního dne každého kalendářního měsíce provést vyúčtování

realizované tržby za prodej zboží Komitenta za právě uplynulé období od posledního vyúčtování a zároveň
vyúčtování odměny Komisionáře. Ve shodné lhůtě je Komisionář povinen uhradit na účet Komitenta
vedený u …. banky a.s., pod číslem…, realizovanou tržbu za prodej zboží za právě uplynulé období od
posledního vyúčtování.
6.

Na tento postup se nevztahuje § 2459 OZ, výše uvedený postup jej v této smlouvě nahrazuje.

IV. Doprava zboží
1.

Větší množství: Komisionář po domluvě s Komitentem vyšle ke Komitentovi kurýra (PPL), který

všechny položky k prodeji vyzvedne a doručí Komisionáři. Položky k prodeji musí být zabaleny dle
specifikace dopravce. Poplatky jsou řešeny v článku IV. této smlouvy.
2.

Menší množství: Komitent odešle tyto položky na své náklady na adresu Komisionáře nebo, po

domluvě, na specifikovanou pobočku Zásilkovny.

IV. Odměna a náklady
1.

Za poskytování služeb náleží Komisionáři odměna ve výši 40 % z každého prodaného kusu zboží.

2.

Odměna pro Komisionáře bude vyplácena následujícím způsobem: Komisionář je oprávněn o částku

odměny snížit úhradu tržeb realizovaných za prodej zboží dle ustanovení článku III. bodu 7. této smlouvy.
3.

Komisionář je oprávněn snížit úhradu tržeb také o poštovné prokazatelně vynaložené za kurýrní

služby při zasílání zboží Komitentem.

V. Závěrečná ustanovení
1.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních

stran.
2.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

3.

Nedílnou součástí této smlouvy je aktuální Ceník zboží Komitenta dle čl. II bodu 2, pokud není rozsah

uveden přímo ve smlouvě.
4.

Veškeré případné změny a dodatky k této smlouvě vyžadují ke své platnosti a účinnosti výslovného,

předchozího a písemného konsensu obou Smluvních stran učiněného v jedné a téže listině.
5.

Práva a povinnosti touto smlouvou neupravená se řídí občanským zákoníkem, z.č. 89/2012 Sb.

v platném znění, a to zejména ustanoveními, která se věnují komisionářské smlouvě, tedy § 2455 a násl.

Ve Velkých Heralticích dne …..

….
Komisionář

…….
Komitent

