
dniverz ta Patacl<é'1o 
v Olomouc 

Smlouva o zřízení konsignačního skladu 
a obstarání prodeje zboží 

Uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 a dle ust. § 2455 a násl. zákona č . 89/2012 Sb„ občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"). 

1. Lékařské knihkupectví 
Sídlo : Holubice 120 
Zastoupen: Anežka Chvílová 
IČO : 67604005 
DIČ : CZ6158161273 

I. Smluvní strany 

Bankovní spojení:
Číslo účtu: 

dále jen „prodejce" 

a 

2. Univerzita Palackého v Olomouci, 
Evidována v živnostenském rejstříku , 

eviduj ící úřad: 380501 - Magistrát města Olomouce 
Sídlo: Křížkovského 511/8 , 771 47 Olomouc 

IČO : 61989592 
DIČ : CZ61989592 

Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A„ Ph.O. 
Vydavatelství UP(VUP) 
Sídlo: Biskupské nám. 1, 771 11 Olomouc 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této smlouvy: 

dále jen „dodavatel" 

li. Předmět závazku a prohlášení smluvních stran 

1) Předmětem závazku podle této smlouvy je zřízení konsignačního skladu prodávajícím pro 
dodavatele na adrese Kamenice 5, Brno, uskladnění zboží specifikovaného způsobem 
uvedeným v čl. IV. odst. 2 a 3 této smlouvy v konsignačním skladu a obstarání prodeje 
zboží nacházejícím se v konsignačním skladu. 

2) Dodavatel prohlašuje , že je výlučným vlastníkem zboží , které je uskladněno v konsignačním 
skladu a jehož prodej prodávající pro dodavatele obstarává. Zbožím podle této smlouvy se 
rozumí publikace nebo jiné tiskoviny (dále jen „zboží"). 
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Ill. Účel konsignačního skladu 

Účelem konsignačního skladu je zásobování prodejce zbožím od dodavatele za účelem 
obstarání prodeje tohoto zboží prodejcem pro dodavatele. 

IV. Podmínky plnění předmětu závazku 

I) Prodejci nenáleží odměna za zřízení konsignačního skladu , uskladnění zboží a obstarání 
prodeje zboží , prodejce má právo pouze na odměnu - rabat za podmínek sjednaných v čl. VII. 
této smlouvy. 

2) Prodejce na základě nabídky zboží dodavatele vyhotoví písemnou objednávku, a tuto 
objednávku zašle písemně na adresu dodavatele. Dodavatel potvrdí přijetí objednávky. 

3) Dodavatel je povinen při každém dodání zboží , na základě objednávky prodejce, vystavit 
prodejci dodací list, jenž musí obsahovat údaje o zboží (např. název zboží , počet ks, prodejní 
cenu bez DPH a včetně DPH) . 

4) Dodavatel je povinen dodat zboží prodejci nepoškozené v obvyklé jakosti. V případě , že 
jakost zboží dodaného dodavatelem prodejci není obvyklá (tzn. například špatná vazba , 
vypadávající stránky atd .), je prodejce oprávněn odmítnout převzetí vadného zboží a 
požadovat dodání zboží bezvadného. V případě , že dodavatel nemůže ihned poskytnout 
bezvadné zboží , vyznačí prodejce nepřevzetí vadného zboží v dodacím listu. 

S) Okamžikem potvrzení dodacího listu oprávněnými osobami obou smluvních stran se prodejce 
zavazuj-e k obstarání prodeje zboží pro dodavatele za podmínek podle této smlouvy a 
dodacího listu. 

6) Dodavatel je oprávněn kdykoliv za účinnosti této smlouvy požádat písemně prodejce o 
vrácení části nebo celého množství neprodaného zboží z konsignačního skladu na adresu 
dodavatele. Prodejce je povinen vrátit zboží dodavateli do sedmi dnů od obdržení žádanky o 
vrácení zboží. Zboží je prodejce povinen vrátit dodavateli ve stavu , v jakém jej obdržel od 
dodavatele. Pokud prodejce zboží ve stanovené lhůtě nevrátí či jej vrátí poškozené, je 
dodavatel oprávněn zboží nepřevzít a vyúčtovat je prodejci jako prodané. Náklady spojené 
s vrácením zboží dle tohoto odstavce hradí dodavatel. 

7) Zboží dle této smlouvy zůstává ve vlastnictví dodavatele až do okamžiku prodeje zboží třetí 
osobě prodejcem . 

8) V případě „přecenění zboží" ze strany dodavatele je dodavatel povinen neprodleně písemně 
oznámit tuto skutečnost prodejci . Prodejce bez zbytečného odkladu po doručení oznámení od 
dodavatele zboží přecení a oznámí dodavateli počet kusů zboží , které bylo prodáno za 
původní cenu . Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při fakturaci. 

V. Povinnosti prodejce 

I) Prodejce je povinen řádně uskladnit zboží a manipulovat se zbožím s potřebnou odbornou 
péčí. 

2) Prodejce odpovídá za poškození, ztrátu nebo zničení zboží ode dne převzetí tohoto zboží , 
neprokáže-li , že škodu nemohl odvrátit. 

3) Prodejce je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o všech skutečnostech , 
které mohou mít vliv na plnění předmětu smlouvy. 

4) Prodejce je povinen průběžně sledovat prodej zboží a na požádání dodavatele informovovat 
dodavatele o stavu zásob zboží. 
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5) Do 14 dnů po skončení účinnosti této smlouvy je prodejce povinen vrátit dodavateli 

neprodané nepoškozené zboží (tj . ve stavu , v jakém bylo zboží prodejcem od dodavatele 

převzato ) na adresu dodavatele uvedenou v záhlaví této smlouvy . Náklady spojené 

s vrácením neprodaného zboží dodavateli hradí prodejce. 
6) Prodejce není povinen zboží pojistit ve smyslu ust. § 2421 občanského zákoníku ve spojení 

s ust. § 2465 odst. 1 občanského zákoníku . 

VI. Povinnosti dodavatele 

I) Dodavatel je povinen dodat zboží prodejci do konsignačního skladu bez zbytečného odkladu 

po akceptaci objednávky od prodejce. 
2) Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodejce o všech skutečnostech , 

které mohou mít vliv na plnění předmětu smlouvy. 

VII. Odměna prodávajícího (rabat) 

1) Z prodeje každého jednotlivého kusu zboží náleží prodejci odměna - rabat ve výši 15 % 

z prodejní ceny bez DPH . 
2) Prodávaj ící je povinen předkládat dodavateli podklady pro vyúčtování prodeje zboží (zprávy 

o prodeji , účetní doklady) vždy za 1 měsíc, v nichž byl prodejcem obstarán prodej zboží za 

podmínek uvedených v této smlouvě , a to nejpozději do 1 O. dne následujícího kalendářního 

měsíce . 

3) Na základě podkladů pro vyúčtování dle čl. VII. odst. 2 této smlouvy vystaví dodavatel 

prodejci fakturu znějící na prodejní cenu zboží prodaného v souladu s vyúčtován ím podle 

předchoz ího odstavce. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu, specifikované v 

zákoně č . 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o DPH") a náležitostí účetního dokladu specifikované v zákoně č . 563/1991 Sb. o 

účetnictví , ve znění zdejších předpisů a náležitostí dle ust. § 435 občanského zákoníku . Na 

faktuře vyznačí dodavatel odměnu - rabat prodávajícího dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. 

4) Prodejce je povinen zaplatit fakturu v termínu splatnosti , který činí 21 dnů od předání faktury 

dodavatelem prodejci , přičemž předáním se rozumí osobní předání faktury nebo její doručení 

na adresu prodejce uvedenou v záhlaví této smlouvy a zaplacením se rozumí připsání dané 

částky na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Pokud faktura neobsahuje všechny 

stanovené náležitosti je prodejce oprávněn ji do data splatnosti dodavateli vrátit. O vrácení 

faktury musí prodejce dodavatele bezodkladně informovat. Dodavatel je povinen vystavit 

fakturu novou. Po doručení opravené faktury prodejci začíná běžet nová lh ůta splatnost i. 

VIII. Doba trvání smlouvy 

I) Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou od dne podpisu této smlouvy oprávněnými 

osobami obou smluvních stran . 
:2) Tuto smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně . Výpovědní 

doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvým dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci , 

ve kterém je výpověď doručena druhé smluvní straně . Vzájemnou písemnou dohodou lze tuto 

smlouvu ukončit kdykoli. 
IX. Sankce 

1) V případě prodlení prodejce s uhrazením faktury ve lhůtě splatnosti sjednané v čl. VII. odst. 4 

této smlouvy, je prodejce povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za 

každý započatý den prodlení. 

3 



)niv('' z tel PaldCKé10 

v Olomouc 

2) Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku není dotčeno právo poškozené smluvní 
strany na náhradu škody, a to i ve výši přesahující sjednanou smluvní pokutu . Ust. § 2050 
občanského zákoníku se nepoužije. 

X. Odstoupení od smlouvy 

1) Prodejce je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy, pokud dodavatel nedodá zboží 
prodejci do konsignačního skladu podle čl. IV. odst. 4 této smlouvy ani v náhradní lhůtě 7 
kalendářních dnů . 

2) Odstoupení je účinné dnem doručení odstoupení na adresu druhé smluvní strany, uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. 

XI. Závěrečná ujednání 

1) Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem. 
2) Účastníci shodně konstatují , že mají vzájemně k dispozici všechny údaje, které potvrzují 

jejich oprávnění podnikat. Smluvní strany jsou povinny se bez zbytečného odkladu vzájemně 
informovat o veškerých změnách identifikačních údajů uvedených v této smlouvě nebo jejích 
přílohách . 

3) Obě smluvní strany prohlašují , že veškeré informace (finanční , platební , množstevní a jiné) 
získané smluvními stranami při činnosti podle této smlouvy jsou důvěrné , pokud nejsou 
přímo předmětem obchodního tajemství. Tyto údaje nesmí žádná ze smluvních stran sdělit 
jiným osobám ani je využít pro sebe nebo pro jiné osoby bez souhlasu dotčené smluvní 
strany. Tato povinnost trvá i po ukončení této smlouvy. V případě , že kterákoli ze smluvních 
stran poruší toto smluvní ustanovení, vzniká druhé smluvní straně nárok na náhradu 
způsobené škody. 

4) Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné pouze formou písemných datovaných 
vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

5) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s povahou originálu , z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom vyhotovení. 

6) Dodavatel prohlašuje , že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle 1765 odst. 2 
občanského zákoníku , § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy nepoužije. 

7) Ve vztahu k zásilkám dodavatele adresovaným prodejci se nepoužije ust. § 573 občanského 
zákoníku . 

8) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. 
9) Smluvní strany berou na vědom í, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá 

povinnému zveřejnění podle zákona č . 340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) . 

V Olomouci dne 7. 8. 2019 

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A. , Ph.O. 
rektor UP 

za dodavatele 

q ,J', J_Ot(q V .......... ..... dne ....... .. .. . 
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