
KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA 
podle § 409 a násl.obchodního zákoníku 

 
   

 Prodávající 

Název firmy:   Ing. Ivana Pecháčková      
Sídlo firmy:   Zubatého 269/1, 150 00 Praha 5 
IČ:    62563386  
DIČ:    CZ5853010295 
Bankovní spojení:  XXX 
Tel:    XXX 
Kontaktní osoba:  XXX                                  
tel:      XXX 
mail:    XXX 
 
 Kupující 
 
Název firmy, společnosti: PLATO Ostrava, příspěvková organizace 
Sídlo firmy:   Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava  
IČO:    71294538 
DIČ:                                    nejsme plátci DPH 
Bankovní spojení:  XXX 
Zastoupený:   Mgr. Markem Pokorným 
Kontaktní osoba:  XXX 
e-mail:    XXX  
telefon:   XXX 
 
  

 
 I.Předmět smlouvy 

 
1.   Předmětem smlouvy je komisní prodej  publikací  nakl. Meander  

z nabídky prodávajícího (dále jen zboží), které se prodávající zavazuje dodávat  
a kupující se zavazuje je odebírat na základě objednávek.           

   
  
 II.Dodací podmínky 
 
1. Prodávající zajistí na vlastní náklady dodávku zboží kupujícímu do skladu kupujícího.   
2. Prodávající je povinen vyhotovit a předat kupujícímu doklady, které jsou nutné k převzetí, 

užívání a dalšímu prodeji zboží (tj. dodací list s doporučenou MOC pro třetí osoby, příp.  prodejní 
cenou pro kupujícího). 

3. Právní režim reklamací se řídí ustanoveními § 422 a násl.obchodního zákoníku v platném znění. 
4. Vlastnické právo ke zboží, které je předmětem dodávky dle této smlouvy, nabývá kupující teprve 

úplným zaplacením kupní ceny. 
 
  
  
 III.Cenové a platební podmínky 
 

    1. Cena zboží je tvořena odečtem obchodní srážky (rabatu) od doporučené ceny konečné 
spotřeby zboží bez DPH. Doporučenou cenu konečné spotřeby (MOC) zboží doporučuje 
prodávající a kupujícího s ní seznamuje na dodacím listu. Nastane-li změna v ceně, která byla 
uvedena na dodacím listě, je prodávající povinen včas kupujícího upozornit. Pokud nebude mít 
prodávající písemné ujištění o obdržení této informace kupujícím, může se ten řídit cenou 



původní. Pakliže bude změna oznámena pozdě či v průběhu prodeje daného titulu, má kupující 
právo ji akceptovat až od 1.dne následujícího zúčtovacího období.  

2. Obchodní srážka (rabat) činí: 
30 % z ceny bez DPH při fakturaci zboží koupeného podle vyúčtování na základě 
dohody o zřízení konsignačního skladu (viz příloha č.1 ke kupní smlouvě). 

3. Podkladem pro zaplacení zboží je faktura, kterou je prodávající povinen odeslat nejpozději do 
10ti dnů od data zdanitelného plnění (DUZP). Kupující se zavazuje uhradit každou fakturu do 
14 dnů od jejího obdržení.  

           
V případě prodlení s placením faktury je kupující povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

  
  
 IV.Závěrečná ustanovení 
 
1. Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. 
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
3. Kterákoli ze smluvních stran může smlouvu vypovědět při zachování jednoměsíční výpovědní 

lhůty. Lhůta začíná běžet prvního dne kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi druhé 
smluvní straně. Není-li prokázán jiný termín doručení, platí, že výpověď byla doručena pátý den 
po podání doporučené zásilky na pobočce České pošty. Do konce výpovědní lhůty je kupující 
povinen vyrovnat všechny neuhrazené platby. 

4. Změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být potvrzeny oběma stranami. 
5. Veškerá finanční, platební, cenová a množstevní ustanovení této smlouvy tvoří obchodní 

tajemství, které nesmí smluvní strany sdělovat třetí osobě. V případě porušení tohoto 
ustanovení vzniká druhé smluvní straně nárok na náhradu škody. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotovena ve 
dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. 

 
V Praze dne  30.10.2018 
     
 
 
 
 
…………………………………….    …………………………………… 
                 prodávající     kupující 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 Příloha č. 1 ke kupní smlouvě 
 Dohoda o zřízení konsignačního skladu 

 
ze dne 30.10.2018. 

 
 
Prodávající:     Ing. Ivana Pecháčková, Zubatého 1, 150 00 Praha 5     
 
Kupující:     PLATO Ostrava, p.o., Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava 
 
  
 I.Předmět dohody 
 
1. Předmětem dohody je zřízení konsignačního skladu u kupujícího (tj. skladu zboží, jehož vlastníkem je prodávající). 

2. Prodávající není povinen do konsignačního skladu u kupujícího dodat zboží, kterého má nedostatek nebo na které 
eviduje pevné objednávky od jiných obchodních partnerů. 

3. Prodávající svěřuje kupujícímu ke skladování níže uvedené zboží, které zůstává majetkem    
 prodávajícího:  

4. Kupující je povinen pečovat o svěřené zboží s odpovědností řádného hospodáře. V případě ztráty, poškození či 
zničení zboží nebo jeho části má prodávající nárok na náhradu škody, která mu vznikne, od kupujícího. Prodávající 
nepřevezme zpět poškozené nebo jinak znehodnocené zboží. 

5. Kupující je oprávněn nabízet svěřené zboží k prodeji svým zákazníkům. Svěřené zboží, o které projeví zákazníci 
zájem, může kupující z konsignačního skladu převést na svůj sklad a prodat. Při převodu (vyskladnění) zboží 
z konsignačního skladu je kupující povinen tento převod zboží oznámit (vyúčtovat) prodávajícímu v termínech podle 
čl. II. 

6. Skladování i prodej svěřeného zboží provádí kupující na svůj účet a na své náklady. 
  
 II.Vyúčtování a fakturace 
 
1. Kupující je povinen svěřené zboží vyúčtovat minimálně jednou za kalendářní čtvrtletí  a to po jeho skončení  a dále 

ke dni ukončení dohody. Vyúčtování se provede tak, že kupující oznámí prodávajícímu písemně počet výtisků 
jednotlivých titulů, které převedl z konsignačního skladu na svůj sklad a dále počet výtisků, které v konsignačním 
skladu zůstávají. Kupující je povinen doručit vyúčtování nejpozději do 7.pracovního dne po výše určeném termínu 
vyúčtování. 

2. Na základě vyúčtování vystaví prodávající kupujícímu fakturu, kterou je kupující povinen uhradit ve lhůtě splatnosti 
(viz článek III .odstavec 3 kupní smlouvy). 

3. Prodávající poskytne kupujícímu na zboží dodané z konsignačního skladu rabat ve smyslu článku IV. kupní smlouvy. 
4. Ke dni ukončení dohody je kupující povinen vrátit na svoje náklady zbytek svěřeného zboží spolu se závěrečným 

vyúčtováním. 
  
 III. Další ujednání 
 

1.   Tato dohoda se  uzavírá na dobu neurčitou. 
1. Prodávající je oprávněn kdykoli provést kvantitativní i kvalitativní kontrolu zboží v konsignačním skladu, kupující je 

povinen tuto kontrolu prodávajicímu umožnit. 
2. Prodávající je oprávněn si zboží nebo jeho část kdykoli převzít z konsignačního skladu zpět na svůj sklad, o svém 

požadavku je ale povinen kupujícího informovat nejméně se 4 týdenním předstihem. Zboží, které má kupující ve 
svém centrálním skladě, je však povinen vrátit do 7 dnů od požadavku prodávajícího. Povinnost prodávajícího 
informovat předem kupujícího o zpětném převzetí zboží neplatí v případě porušení kupní smlouvy či této dohody. 

3. Zboží, které je poškozeno způsobem, jež ztěžuje či znemožňuje jeho další prodej, není prodávající povinen přijmout 
zpět z konsignačního skladu. V takovém případě vystaví prodávající na toto zboží fakturu, kterou je kupující povinen 
uhradit ve smyslu kupní smlouvy. 

4. Tato dohoda je nedílnou součástí kupní smlouvy a nabývá platnosti dnem posledního podpisu. Je vyhotovena ve 
dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. 

 
 
 

V Praze dne 30.10.2018 
 
 
 
 
……………………………………       …………………………………… 
               prodávající        kupující 


