
Smlouva o distribuci publikací a zřízení 

konsignačního skladu  

vzouzavřená dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

1. PhDr. Ing. Martin Souček PhD. 

Řevnice, Nezabudická 104, PSČ 252 30 

IČO: 43910742, DIČ: CZ6410250429 

(dále jen "nakladatel") 

 

a 

 

2. PLATO Ostrava, příspěvková organizace 

Se sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava  

IČO: 71294538, nejsme plátci DPH 

Jednající: Mgr. Marek Pokorný 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. Pr 5244 

(dále jen "distributor") 

 

Článek 1 

Předmět smlouvy 

 

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek distributora zajistit pro nakladatele distribuci a prodej jím vydaných 

publikací, převzatých distributorem na základě samostatných objednávek (dále jen „zboží“). 

1.2. Nakladatel prohlašuje, že je řádným vlastníkem nabízeného zboží včetně případných licenčních práv. 

 

Článek 2 

Podmínky prodeje 

 

2.1. Nakladatel bude distributorovi prodávat zboží za těchto cenových podmínek: 

a) nákupní cena pro distributora bude tvořena odečtením dohodnuté obchodní srážky (rabatu) od doporučené 

ceny pro konečného spotřebitele, kterou sdělí nakladatel distributorovi při objednávce. 

b) výše obchodního rabatu distributora činí 30 %  

2.2. Následné změny doporučené ceny ze strany nakladatele pro přijetí zboží do konsignačního skladu jsou 

možné pouze písemným oznámením distributorovi a to minimálně 14 dní předem s tím, že změna ceny je 

vždy platná k prvnímu dni měsíce následujícího po prokazatelném dni doručení oznámení. 

2.3. Prodej zboží se distributor zavazuje realizovat na celém území České republiky formolu nabídek jednotlivým 

odběratelům. Při prodeji se použijí přiměřeným způsobem ustanovení této smlouvy. 

2.4. Nakladatel poskytne distributorovi základní informace o své produkci, tj, zejména doporučenou cenu pro 

konečného spotřebitele (včetně event.. DPH), informace o provedení publikace a počtu výtisků jednotlivých 

vydání. 

2.5. Distributor se zavazuje realizovat prodej zboží na své náklady prostřednictvím svých provozoven. 

 

Článek 3 

Zřízení konsignačního skladu 

 

3.1. K plnění závazku distributora dle této smlouvy se v prostorách distributora zřizuje konsignační sklad 

k zajištění plynulého zásobování trhu předmětným zbožím.  

3.2. Distributor se zavazuje řádně pečovat o svěřené zboží. Nakladatel je oprávněn k prohlídce konsignačního 

zboží v pracovní době distributora po předchozím oznámení. 



3.3. Umístění zboží do konsignačního skladu se uskuteční na základě objednávek distributora, ve kterých bude 

dohodnut způsob a termín dodávky zboží.  

 

Článek 4 

Dodávky konsignačního zboží 

 

4.1. Distributor se zavazuje, že při každém umístění zboží prohlédne konsignační zboží co do jeho zjevných vad 

a úplnosti dodávky a případné zjevné vady oznámí do 5 dnů nakladateli. 

4.2. Distributor odpovídá za ztrátu nebo poškození konsignačního zboží, které se nachází v jeho opatrování. 

4.3. Konsignační zboží je ve vlastnictví nakladatele. 

 

Článek 5 

Odebírání zboží z konsignačního skladu 

 

5.1. Distributor je oprávněn odebírat zboží z konsignačního skladu pro dodávky svým odběratelům v rámci 

plnění této smlouvy. 

5.2. Odebíráním konsignačního zboží dle odstavce 1 tohoto článku se uzavírá mezi distributorem a 

nakladatelem k tomuto zboží kupní smlouva za podmínek dohodnutých v této smlouvě. 

5.3. Po vyskladnění zboží z konsignačního skladu přechází vlastnické právo ke zboží z nakladatele na 

distributora. 

5.4. Distributor je povinen svěřené zboží vyúčtovat nakladateli měsíčně, vždy nejpozději do 15. dne 

následujícího měsíce. Vyúčtování se provede tak, že distributor oznámí nakladateli v dohodnutém termínu 

písemně počet výtisků jednotlivých titulů, které převedl z konsignačního skladu na svůj sklad. Na základě 

vyúčtování (soupisu prodaného zboží) vystaví nakladatel fakturu na toto zboží, a to za cenu stanovenou dle 

čl. 2.1. Této smlouvy. Poslední den v měsíci, za který je hlášení o prodeji provedeno, je dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění pro potřeby DPH. Faktura je splatná ve lhůtě 15 kalendářních dnů od data vystavení za 

předpokladu jejího řádného doručení do 3 dnů od vystavení. V případě prodlení s úhradou faktury se 

sjednává poplatek z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

5.5. Za vady vyskladněného zboží odpovídá nakladatel distributorovi dle obecně platné právní úpravy s tím, že 

reklamace budou vyřízeny výměnou vadného zboží za bezvadné, případně dobropisem. 

 

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 nakladatele, aby odebral zpět konsignační zboží, které se v rámci 

obvyklého obchodního styku ukáže jako neprodejné. Nakladatel je oprávněn požadovat vrácení 

konsignačního zboží ve lhůtě jednoho měsíce 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 nakladateli neprodané 

konsignační zboží zpět, pokud si je nakladatel 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. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. 

11.2. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran 

obdrží jedno vyhotovení 

11.3. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnou formou po dohodě smluvních stran. 

11.4. 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. 

11.5. 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. 

11.6. 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. 

11.7. 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 Ostravě, dne ........................ 

 

....................................................    ....................................................  

PhDr. Ing. Martin Souček PhD.   Mgr. Marek Pokorný 

(nakladatel)     (distributor)     


