
Dodavatel: 

se sídlem: 

zastoupena: 

IČ: 

DIČ: 

SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ 

Ostravská univerzita 

Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 

Ing. Janem Fuxem, MBA, kvestorem 

61988987 

CZ61988987 

zřízena zákonem č. 314/1991 Sb., nezapisuje se do obchodního rejstříku 

bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. ú. 931761/0710 

dále jen „komitent" 

Odběratel: 

se sídlem: 

zastoupený: 

IČ: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

dále jen „komisionář" 

a 

Matice moravská 

Arne Nováka 1, 602 00 Brno 

prof. PhDr. Jiřím Malířem, CSc., předsedou spolku 

60553987 

CZ60553987 

česká spořitelna, a.s., č. ú. 1341683369/0800 

Článek 1 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je dohoda mezi komitentem a komisionářem týkající se:

a. předání/převzetí zboží do konsignačního skladu;

b. prodeje zboží komisionářem;

c. vyřizování reklamací dle pokynů komitenta.

2. Konsignačním skladem se rozumí sklad komitenta zřízený u komisionáře, přičemž vlastníkem knih

uložených v konsignačním skladu je komitent.

3. Zbožím se rozumí knižní publikace autora Pavla Pumpra s názvem Nižší klérus na Moravě v 18.

století mezi stavem a profesí, které bude komitent komisionáři předávat.

4. Zboží bude vydáno ve výši 200 ks. Cena zboží je stanovena na 390 Kč za ks s DPH.

5. Komisionář se zavazuje převzít zboží od komitenta, potvrdit dodací list a zajistit prodej zboží.

6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustan. § 2462 zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, v platném znění, tj. že komitent není oprávněn použít ke splnění povinností z této

smlouvy jinou osobu.

Článek 2 
Dodání a vrácení publikací 

1. Komitent je povinen dodat nepoškozené zboží komisionáři v dohodnutém termínu na vlastní

náklady.
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2. Dodávky zboží budou uskutečňovány až do odvolání na adresu:

Matice moravská
Arne Nováka 1
602 00 Brno

3. Komitent má právo si vyžádat kdykoliv v době trvání této smlouvy vrácení předaných publikací.

Komisionář je povinen vrátit komitentovi publikace do 7 dnů ode dne předání žádosti o vrckení

komisionáři. Pokud tak komisionář v dohodnuté lhůtě neučiní, je komitent oprávněn komisionáři

publikace vyfakturovat.

4. Komitent není povinen převzít zpět poškozené publikace vyjma publikací oprávněně

reklamovaných.

5. Náklady spojené s vrácením zboží nese komisionář, avšak maximálně do výše poštovného za

odeslání 3 kusů publikace za celou dobu trvání smlouvy. Pokud celkový počet komitentem

požadovaných kusů k navrácení během trvání smlouvy přesáhne tuto hodnotu, budou náklady

spojené s vrácením čtvrtého a případně dalších kusů publikace hrazeny komitentem.

Článek 3 
Cena a platební podmínky 

1. Komisionář je povinen uhradit komitentovi dohodnutou kupní cenu za již prodané zboží. Dále je

povinen sledovat průběžně prodej zboží a na požádání komitenta informovat o stavu zásob.

Komisionář provede lx za půl roku vyúčtování k poslednímu dni příslušného pololetí a nahlásí

komitentovi podklady pro fakturaci nejpozději do 15 následujících dnů. Komitent je povinen na

základě těchto podkladů vystavit fakturu na prodané zboží. Faktury budou zaplaceny ve 14denní

lhůtě splatnosti od vystavení faktury na účet komitenta.

2. Za prodej zboží, podle této smlouvy, náleží komisionáři odměna ve výši 75 % (slovy

=sedmdesátpětprocet=) z prodejní ceny prodaných knih včetně DPH. Prodejní cenou se rozumí

cena dle ustanovení čl. 1 odst. 4 této smlouvy. Odměna bude hrazena tak, že komitent, na základě

vyúčtování prodejů knih ze strany komisionáře, vystaví fakturu a o příslušnou odměnu sníží

fakturovanou částku. Den vystavení faktury je shodný se dnem uskutečněného zdanitelného

plnění pro účely daně z přidané hodnoty.

Článek 4 
Odpovědnost za vady a poškození 

1. Komisionář je povinen při převzetí dodávky prověřit plnění a reklamovat vady zboží bez

zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, a navrhnout způsob vyřízení reklamace.

2. Při oprávněné reklamaci poskytne komitent bezvadné plnění. V případě nemožnosti poskytnout

bezvadné plnění bude vadné zboží odečteno komisionáři z celkové dodávky zboží.

3. V případě vrácení neprodaného zboží komisionářem musí být toto zboží nepoškozené.

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Článek 5 
Trvání smlouvy 
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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.

3. Vzájemnou písemnou dohodou lze tuto smlouvu ukončit kdykoli.

4. Od této smlouvy může každá ze stran odstoupit z důvodu prodlení druhé smluvní strany s plněním

peněžitého závazku dle této smlouvy o více než 15 dní, nebo prodlení s plněním svého

nepeněžitého závazku vyplývajícího z této smlouvy o více než 15 dní a dále za podmínek

stanovených v ustan. § 2002 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

5. Před skončením smlouvy je komisionář povinen provést závěrečné vyúčtování a předat jej

komitentovi společně s dosud neprodanými publikacemi. Pokud tak komisionář neučiní, souhlasí

komisionář s tím, že komitent vystaví na komisionáře fakturu na veškeré dodané a dosud

nevyúčtované publikace. Komisionář se zavazuje částku za takto vyfakturované publikace uhradit.

Článek 6 
Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po

jednom vyhotovení.

2. Tuto smlouvu lze na základě dohody smluvních stran měnit písemnými číslovanými dodatky.

3. Tato smlouva byla uzavřena ve smyslu ustanovení § 2455 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, v platném znění. Pokud není v této smlouvě a dodatcích uvedeno jinak, platí obecná

ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

4. Ostravská univerzita je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen

„zákon o registru smluv"). Druhá smluvní strana bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato

smlouva v jejím úplném znění podléhá uveřejnění v Registru smluv (informační systém veřejné

správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra). Ostravská univerzita se zavazuje, že provede

uveřejnění této smlouvy dle příslušného zákona o registru smluv.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění smlouvy v

Registru smluv. O této skutečnosti je Ostravská univerzita povinna druhou smluvní stranu

uvědomit, a to formou zaslání výpisu z Registru smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí

a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne ... ť.�.:.? ... ?::.?::.-::. ........ 1_1_, °(. l'oZ� 
V Brně dne ............................ .. 

za �omitenta za kétnisionáře 

Ing. Jan Fux, MBA, kvestor prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc., předseda spolku 
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