
PLATO Ostrava, příspěvková organizace 
Prokešovo náměstní 1803/8, 702 00 Ostrava 
IČO: 71294538 
Nejsme plátci DPH 
Zastoupeno Mgr. Markem Pokorným, ředitelem 
 (dále jen komisionář) 
 
a 
 
tranzit.cz 
Fričova 11 
120 00,  Praha 2 
IČO:  26601443 
DIČ: cz26601443 
zastoupený Vít Havránek, výkonný ředitel sdružení 
(dále jen komitent) 
 
uzavírají v souladu s ustanoveními § 577 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, tuto  
 
 

komisionářskou smlouvu 
 

I.  
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je závazek komisionáře prodávat nebo zajistit prodej 

publikací.  
2. Komisionář bude nabízet k prodeji publikace v prostorách PLATO Ostrava, p.o., 

Janáčkova 3139/22, 702 00 Ostrava; dále jen knihkupectví. 
3. Komitent předá komisionáři publikace na základě dodacího listu, vždy po 

vzájemné ústní či písemné dohodě. 
 

II. 
Ujednání o ceně a úplatě 

 
1. Komisionář se zavazuje prodávat knihy za sjednanou prodejní cenu uvedenou na 

dodacím listě.  
2. Komisionář obdrží  jako úplatu  rabat z prodeje.  Výše rabatu je 30%.  
3. Komisionář vždy ke konci kalendářního měsíce provede vyúčtování prodeje. 

Vyúčtováním prodeje se pro potřeby této smlouvy myslí uvedení přesného počtu 
prodaných publikací za sjednanou cenu, odečtení rabatu, 15% sazby DPH a 
výpočet částky určené k fakturaci. 

4. Na základě vyúčtování vystaví komitent fakturu, kterou komisionář uhradí 
nejpozději do 14 dnů od jejího obdržení. 

 
 
 
 
 



III. 
Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Komisionář se zavazuje o převzaté publikace řádně pečovat, aby nedošlo k jejich 
poškození.  

2. Komisionář ručí po celou dobu prodeje za kvalitu převzatých publikací a jejich 
případné poškození jde k jeho tíži.  

3. Neprodané publikace, které chce komisionář dle vyúčtování vrátit, si komitent 
vyzvedne nejpozději do tří týdnů po obdržení vyúčtování. Vzhledem k tomu, že 
komisionář nemá dostatečné skladovací prostory, po uplynutí této doby přestává 
komisionář ručit za kvalitu převzatých publikací a případné poškození nebo ztráta 
nejde k jeho tíži.  

4. Komitent odpovídá za jakékoli případné nároky vyplývající z autorských práv.  
 

IV. 
Kontaktní osoby 

 
Za komisionáře: 
XXX, XXX, XXX, www.plato-ostrava.cz 
 
 
       
Za komitenta:  
XXX, XXX, XXX, www.tranzit.org 
 
    

V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
2. Platnost smlouvy bude ukončena:     

a) písemnou dohodou smluvních stran 
b) písemnou výpovědí jedné ze stran. 

     Výpovědní lhůta je 30 dnů ode dne doručení výpovědi           
3. Veškeré změny nebo doplňky k této smlouvě lze činit pouze na základě vzájemné 

dohody smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. 
4. Stane-li se některé z ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebude to 

mít vliv na platnost ostatních ustanovení.   
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu 

originálu. Komisionář  i komitent obdrží 1 vyhotovení této smlouvy. 
6. Tato smlouva se řídí obecně právními předpisy České republiky.  
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
V Praze, dne  
 
 
------------------------------------                                                                ------------------------                                                                                       Vít Havránek 

komisionář                               komitent 

http://www.tranzit.org/

