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Článek 6 
Odměna za zřízení konsignačního skladu 

 
6.1. Distributorovi nenáleží zvláštní odměna za zřízení konsignačního skladu. 

 
 

Článek 7 
Zpětné odeslání konsignačního zboží 

 
7.1. Distributor je oprávněn požadovat od vlastníka publikace, aby odebral zpět konsignační zboží, které se v rámci 

obvyklého obchodního styku ukáže jako neprodejné. Za neprodejné se rozumí stav, kdy se distributorovi 
nepodaří prodat ani jeden kus zboží za období předchozích 12 měsíců nebo dohodnou-li se tak smluvní strany. 
Vlastník publikace je oprávněn požadovat vrácení konsignačního zboží ve lhůtě jednoho měsíce od vznesení 
tohoto požadavku. Pro vrácení konsignačního zboží, které bude nabízeno v zahraničí, je lhůta pro vrácení 12 
měsíců od vznesení tohoto požadavku. 

7.2. Ujednání o konsignačním skladu končí zároveň s ukončením této distribuční smlouvy dle čl. 8 této smlouvy. 
7.3. Po ukončení platnosti smlouvy o konsignačním skladu se distributor zavazuje odeslat vlastníkovi publikace na 

jeho náklady neprodané konsignační zboží zpět, pokud si je vlastník publikace do 30 dnů od upozornění sám 
neodebere.  

7.4.  Závěrečné vyúčtování konsignačního skladu bude distributorem provedeno do 30 dnů od ukončení skladování. 
 
 

Článek 8 
Doba trvání smlouvy 

 
8.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Obě smluvní strany mohou tuto smlouvu písemně vypovědět i bez 

udání důvodů. Výpovědní lhůta činí 30 dnů a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení nebo 
předání písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

8.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě opakovaného porušení nebo 
zvlášť hrubého porušení této smlouvy druhou ze smluvních stran. Toto odstoupení je účinné ode dne, kdy bude 
doručeno v písemné podobě s odůvodněním druhé smluvní straně. 
 
 

Článek 9 
Odměna a náhrada nákladů 

 
9.1. Odměna za činnosti distributora dle této smlouvy je hrazena formou poskytnutí rabatu na prodané zboží ve výši 

dohodnuté ve čl. 2 smlouvy. 
9.2. Distributor nemá nárok na samostatnou náhradu dalších nákladů. 

 
 

Článek 10 
Důvěrnost informací 

 
10.1. Smluvní strany prohlašují, že veškerá ustanovení této smlouvy, jakož i odměna distributora přestavují obchodní 

tajemství, stejně jako veškeré informace, o kterých se smluvní strany dozví v souvislosti s druhou smluvní 
stranou při plnění této smlouvy a zavazují se neposkytnout předmětné informace žádné třetí osobě, nejedná-li se 
o informace, které se mezitím staly obecně známými bez působení některé ze smluvních stran. Tato povinnost 
utajení trvá i po ukončení toto smlouvy. Porušení povinnosti utajení může být současně považováno za zvlášť 
hrubé porušení této smlouvy. 
 
 

Článek 11 
Závěrečná ustanovení 

 
11.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 

340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Vlastník publikace je oprávněn před odesláním smlouvy správci 
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registru smluv ve smlouvě znečitelnit informace, které podléhají obchodnímu tajemství a nevztahuje se tak na ně 
uveřejňovací povinnost podle zákona o registru smluv. 

11.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv. Vlastník publikace se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v 
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv). Plnění předmětu této smlouvy v době od 
platnosti smlouvy do její účinnosti se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se 
řídí touto smlouvou. 

11.3. Vlastník publikace se zavazuje poslat distributorovi informaci o zveřejnění této smlouvy v registru smluv na e-
mail: , a to do 5 dnů od jejího zveřejnění. 

11.4. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 
jedno vyhotovení. 

11.5. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnou formou po dohodě smluvních stran, přičemž smluvní 
strany vylučují pro tento případ formu e-mailové komunikace. 

11.6. Pokud nebude v této smlouvě dohodnuto jinak, platí, že práva a povinnosti v této smlouvě neupravené se řídí 
příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 

11.7. Je-li, nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této 
smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných 
právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj 
vztah přijetím jiného ustanovení, které svým účelem nejlépe odpovídá záměru původního neplatného či 
neúčinného ustanovení a účelu této smlouvy. 

11.8. Tato smlouva nahrazuje veškeré dříve uzavřené smlouvy nebo ujednání v písemné nebo ústní podobě vztahující 
se ke zřízení a správě konsignačního skladu a dalších uvedených podmínek spolupráce. 

11.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu před podpisem 
přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, že jejími ustanoveními budou vázáni také jejich právní nástupci, s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho připojují své podpisy. 
 
 
 
 
V Praze dne……………………    V Praze dne 24. září 2018 

 

…………………………………………   …………………………………………………. 
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