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Komisionářská smlouva o obstarání zboží
Obchodní ﬁrma
IČ
DIČ
sídlo
jednající
zapsaná

: Olsson Europe, s.r.o.
: 033 02 091
: CZ03302091
: Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00, Praha 1, Česká republika
: Michal Verner - jednatel
: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 229894

(dále jen „Komisionář“ na straně jedné)
a
Obchodní ﬁrma
IČ
DIČ
sídlo
jednající
zapsaná

:
:
:
:
:
:

(dále jen „Komitent“ na straně druhé)
(Komisionář a Komitent společně také jen „Smluvní strany“)
Smluvní strany jako subjekty této Smlouvy, jež jsou podle vlastního prohlášení a předložených dokladů plně
způsobilé ke všem právům a právním úkonům, uzavírají v souladu se svou jedinou a pravou vůlí níže uvedeného
dne, měsíce a roku dle §2455 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“)
tuto:

Komisionářskou smlouvu o obstarání zboží
(dále jen „Smlouva“)

I.

Úvodní ustanovení

1.

Komisionář se zavazuje, že na účet Komitenta vlastním jménem obstará koupi Zboží speciﬁkovaného
v článku II. bodu 2. této Smlouvy.

2.

Z Komisionářem obstarané koupě Zboží od tře� osoby vznikají práva a povinnos� Komisionáři, nikoliv
Komitentovi.

3.

Komitent se zavazuje uhradit Komisionáři náklady vynaložené na obstarání Zboží a odměnu za obstarání
zboží. Smluvní strany podpisem Smlouvy prohlašují, že odměna za obstarání a náklady vynaložené na
obstarání zboží jsou již zohledněny v Celkové ceně za obstarání Zboží uvedené v článku IV odst. 2, této
Smlouvy.
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4.

Komitent se zavazuje uhradit Komisionáři náklady na dopravu Zboží do místa dodání zvoleného Komitentem.
Smluvní strany podpisem Smlouvy stvrzují, že náklady na dopravu zboží do místa dodání zvoleného
Komitentem, jsou již zohledněny v Celkové ceně za obstarání zboží uvedené v článku IV odst. 2, této Smlouvy.

5.

Komitent se zavazuje uhradit komisionáři importní clo vztahující se na Zboží dle příslušné celní nomenklatury
– 00000000.00 – ve státem stanovené výši xx % z celní hodnoty Zboží. Smluvní strany podpisem Smlouvy
stvrzují, že importní clo vztahující se na Zboží je již zohledněno v Celkové ceně za obstarání zboží uvedené v
článku IV odst. 2, této Smlouvy.

II. Předmět smlouvy
1.

Předmětem této smlouvy je závazek Komisionáře na základě pokynů Komitenta obstarat vlastním jménem
pro Komitenta a na jeho účet Zboží speciﬁkované v ustanovení článku II. Odst. 2. této Smlouvy a poskytnout
mu s �m související součinnost.

2.

Pro účely této Smlouvy se zbožím (dále jen „Zboží“) rozumí:
“Popis Zboží a jeho klíčových vlastnos�”
Požadované cer�ﬁkace na Zboží:
Fakturační popis Zboží včetně jednotlivých cen a Celkové ceny za obstarání zboží jsou uvedeny v:
Příloha Komisionářské Smlouvy č.1 – Objednávka OBPxxxxx/2016, vystavena dne xx.xx.2016.

3.

Vlastnické právo ke Zboží nabývaného pro Komitenta nabývá Komisionář s �m, že vlastnické právo ke Zboží
je Komisionář povinen na Komitenta postoupit. Smluvní strany si �mto sjednávají, že k postoupení
vlastnického práva zboží dochází okamžikem úplného zaplacení Celkové ceny za obstarání Zboží sjednané v
článku IV. odst. 2, této Smlouvy.

4.

Smluvní strany si výslovně dohodly, že do okamžiku předání Zboží Komitentovi odpovídá Komisionář za Zboží
v souladu s obecnou úpravou povinnos� k náhradě škody na převzaté věci podle § 2944 Občanského
zákoníku. Komisionář nehradí škodu způsobenou přirozenou povahou Zboží. Komisionář je povinen s
odbornou péčí posoudit vhodnost obalu Zboží tak, aby v průběhu přepravy nedošlo k poškození Zboží v
důsledku nevhodnos� použitého obalu.

III. Doprava, termín a místo dodání zboží

1.

Termín dodání zboží dopravovaného sběrným kontejnerem je stanoven na xx kalendářních dní ode dne
připsání platby za vystavenou Zálohovou fakturu na bankovní účet Komisionáře uvedený v čl. VIII odst. 7.
této Smlouvy.

2.

Komisionář je povinen bez zbytečného prodlení podat Komitentovi písemnou zprávu o připsání platby za
vystavenou Zálohovou fakturu na svůj bankovní účet.

3.

Komisionář je oprávněn dodat zboží i dříve.
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4.

O dřívějším dodání bude Komisionář Komitenta informovat nejméně 3 pracovní dny před dodáním zboží.

5.

V případě prodlení Komisionáře s dodáním zboží počíná 4. pracovní den, kdy je Komisionář v prodlení běžet
sankce ve výši 0,05 % z Celkové ceny za obstarání zboží denně.

6.

Místem dodání se rozumí provozovna Komitenta na adrese: “dodací adresa”

IV. Objednávka, Celková cena za obstarání Zboží a fakturace Zboží
1.

Komisionář vystaví v den podpisu Smlouvy objednávku na zboží s uvedením fakturačních údajů Komisionáře
i Komitenta, popisu zboží, ceny za obstarání zboží, bankovního účtu Komisionáře a všemi zákonnými údaji
(dále jen „Objednávka“). Objednávka bude vycházet ze Smlouvy a jejích příloh, které mají rozhodující
charakter.

2.

Celková cena za obstarání Zboží se �mto sjednává ve výši 000.000,- Kč (slovy: korun českých) včetně 21%
DPH. (dále jen „Celková cena“).

3.

Celková cena je sjednána jako ﬁxní a konečná.

4.

Za účelem úhrady Celkové ceny Komisionář vystaví dvě faktury. První fakturu, která má povahu Zálohové
faktury, ve výši 70% z Celkové ceny, tj. 000.000,- Kč (slovy: korun českých)včetně 21% DPH, vystaví
Komisionář v den podpisu této Smlouvy Smluvními stranami. Druhou fakturu, která má povahu Konečné
faktury (dále jen „Konečná faktura“) ve výší zbývajících 30% z Celkové ceny, tj. 000.000,- Kč (slovy: korun
českých) včetně 21% DPH, vystaví Komisionář v den dodání zboží Komitentovi. (Zálohová faktura a Konečná
faktury dále společně jen „Faktury“).

5.

Splatnost Faktur je stanovena na 7 (slovy: sedm) kalendářních dní ode dne jejich vystavení.

6.

V případě prodlení Komitenta s úhradou Konečné faktury počíná 4. pracovní den, kdy je Komitent
prodlení běžet sankce ve výši 0,05 % z celkové výše Konečné faktury.

7.

Smluvní strany si ujednávají, že pokud nebude dohodnuto jinak, je případě prodlení Komitenta s úhradou
Zálohové faktury Komisionář oprávněn odstoupit od Smlouvy a Smluvní strany jsou si povinny vrá�t
obdržené plnění.

8.

Po připsání úhrady Zálohové faktury na bankovní účet Komisionáře vystaví Komisionář do 5 (slovy: pě�)
pracovních dnů Komitentovi daňový doklad potvrzující přije� úhrad a obsahující rekapitulaci DPH.

9.

Faktury musí obsahovat všechny náležitos� daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména označení Smluvních stran, sídlo, IČ, DIČ, číslo faktury, datum
vystavení, den splatnos�, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.

v

V. Povinnos� Komisionáře
1. Komisionář je povinen postupovat při obstarání Zboží, které jsou předmětem této Smlouvy poc�vě a pečlivě,
dbát pokynů Komitenta a postupovat v souladu s jeho zájmy.
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2. Komisionář je povinen informovat Komitenta o všech okolnostech, které by mohly mít vliv nejen na samotné
uzavření této Smlouvy, ale též na změnu jeho příkazu. V rámci své informační povinnos� je Komisionář
povinen informovat Komitenta též o případném hrozícím střetu zájmů v rozsahu, v jakém je tato povinnost
upravena pro případy správy cizího majetku v § 1413 občanského zákoníku.
3. Komisionář se může od pokynů Komitenta odchýlit pouze v případě, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu
Komitenta a Komisionář nemůže včas obdržet jeho souhlas. Komisionář je však povinen bez zbytečného
prodlení písemně upozornit Komitenta, že se odchýlil od jeho pokynů.
4. Komisionář je povinen zachovávat mlčenlivost o obchodních informacích týkajících se Komitenta, se kterými
se v průběhu pořízení zboží seznámil, a nesdělovat je tře�m osobám ani nepřímo. Výjimku tvoří
spolupracovníci Komisionáře, kteří jsou vázaní ustanoveními této Smlouvy.

VI. Povinnos� Komitenta
1. Komitent je povinen předat včas Komisionáři věci a informace, které jsou nezbytné k obstarání zboží
Komisionářem, přičemž se má za to, že v době podpisu této Smlouvy byly tyto informace poskytnuty.
2. Komitent je povinen seznámit Komisionáře s obsahem a rozsahem svých zájmů, pokud zjevně nevyplývají
objednávky Zboží, a včas Komisionáři oznamovat změny takových zájmů.

z

3. Komitent je povinen zachovávat mlčenlivost o obchodních informacích týkajících se Komisionáře, se kterými
se v průběhu pořízení Zboží seznámil, a nesdělovat je tře�m osobám ani nepřímo. Výjimku tvoří
spolupracovníci Komitenta, kteří jsou vázaní ustanoveními této Smlouvy.

VII. Vlastnos� Zboží
1.

Komitent �mto potvrzuje, že mu před uzavřením této Smlouvy byl dne xx.xx.2016 doručen vzorek Zboží,
který si Komitent v množství jednoho kusu ponechává pro své potřeby. Na tomto vzorku Komitent plně
ověřil požadovanou funkčnost a vzhled Zboží. Komisionář se zavazuje Komitentovi obstarat Zboží, které
bude mít stejnou funkčnost a vzhled jako výše uvedený vzorek Zboží.

2.

Komisionář odpovídá Komitentovi za to, že dodané Zboží bude bezvadné, zejména, že bude dodáno
v požadovaném rozsahu a kvalitě. Pro vyloučení pochybnos� si Smluvní strany sjednávají, že v případě vad
Zboží bude postupováno v souladu s § 1914 Občanského zákoníku a na Zboží bude nahlíženo jako na plnění
poskytované za úplatu.

3.

Komitent si vyhrazuje právo nepřevzít od Komisionáře Zboží v případě, že bude již při převze� Zboží
seznatelné, že Zboží během přepravy bylo či mohlo být poničeno.

4.

Komitent si vyhrazuje právo uplatnit u Komisionáře ve lhůtě 30 dní ode dne převze� Zboží reklamaci
případných vad Zboží. Komitent se zavazuje reklamaci vyřídit ve lhůtě 70 dní, přičemž Komisionář se
zavazuje zajis�t opravu vady Zboží, a to buď dohodou s výrobcem Zboží, nebo na vlastní účet, nebo
nabídnout přiměřenou slevu z Celkové ceny.
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VIII. Zákaz obcházení podmínek Smlouvy
1.

Z důvodu zdravotnické povahy Zboží je Komisionář povinen Komitentovi prokázat cer�ﬁkační historii
výrobce Zboží (dále jen „Výrobce“) a �m i úplný obchodní název ﬁrmy Výrobce.

2.

Komitent uznává, že Výrobce vybral Komisionář na své náklady a plně a pouze na základě zadání Komitenta
a Komisionář přebírá zodpovědnost za způsobilost tohoto výrobce Zboží pro obchodní spolupráci.

3.

Komitent bere na vědomí, že Výrobce byl vyhledán za účelem výhradní spolupráce prostřednictvím
Komisionáře. Komitent akceptuje tuto výhradní formu spolupráce prostřednictvím Komisionáře při
obstarávání Zboží od Výrobce.

4.

Komitent, který byl seznámen s Výrobcem zprostředkovaným Komisionářem, se nesmí pokoušet obcházet
podmínky této Smlouvy či zaplacení odměny Komisionáře, a to zejména přímým oslovením Výrobce a
uzavíráním obchodů přímo s Výrobcem.

5.

V případě porušení zákazu obcházení, kdy za takové porušení se považuje nejen uzavření obchodu přímo s
Výrobcem, ale již pouze pokus o přímé kontaktování Výrobce za účelem obeji� této Smlouvy, je Komitent
povinen zapla�t Komisionáři smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvě stě �síc korun českých) za každý
jednotlivý případ porušení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok Komisionáře na náhradu
škody způsobené �mto jednáním.

6.

Dnem podpisu této Komisionářské smlouvy o obstarání zboží oběma Smluvními stranami pozbývá v plné šíři
platnos� Dohoda o zákazu obcházení podmínek budoucí Komisionářské smlouvy obstarání zboží, podepsaná
oběma Smluvními stranami dne xx.xx.2016, (dále jen „Dohoda“). Význam této Dohody je plně nahrazen
�mto článkem VIII, a to včetně aplikace sankce uvedené v čl. VIII, odstavec č. 5.

IX. Ostatní ujednání
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne jejího podpisu do dodání zboží Komisionářem
Komitentovi.
2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu písemně vypovědět jen z důvodu porušení povinnos�, vyplývající ze
zákona a této Smlouvy, druhou Smluvní stranou.
3. Smluvní strany výslovně ujednaly, že ustanovení této Smlouvy jsou sjednána jako oddělitelné čás� ve smyslu
§ 576 občanského zákoníku. Bude-li některé ustanovení Smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným
orgánem zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za
vypuštěné ze Smlouvy a ostatní ustanovení Smlouvy budou nadále trvat, pokud lze předpokládat, že by
Smluvní strany Smlouvu uzavřely i bez takového ustanovení, pokud by zdánlivost, neplatnost nebo
nevymahatelnost rozpoznaly včas. Smluvní strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové
dodatky ke Smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího
tomu, jakého mělo být dosaženo zdánlivým, neplatným nebo nevymahatelným ustanovením.
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4. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob – jednatelů,
popř. jinými pověřených pracovníků.
5. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna
na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé Smluvní straně doručena buď osobně
nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku nebo prostřednictvím
elektronické komunikace (email) na kontaktní údaje uvedené níže, není-li Smlouvou stanoveno nebo mezi
Smluvními stranami dohodnuto jinak.

6. Kontaktní údaje „Smluvních stran“:
Komisionář:
Olsson Europe, s.r.o.:
Oprávněná osoba: Michal Verner, jednatel
Adresa sídla: Klimentská 1216/46, Nové město, 110 00, Praha 1
E-mail: michal@olsson-europe.com
Číslo bankovního účtu vedeného v CZK: 266129100/0300
IBAN CZK: CZ32 0300 0000 0002 6612 9100
Komitent:
“Kontaktní údaje”
7. Jakékoliv oznámení učiněné dle této Smlouvy bude považováno za řádně doručené příslušné Smluvní straně
okamžikem jejího doji� do sféry adresáta. K doručení v souladu s ustanovením § 570 Občanského zákoníku
dojde i v případě, že Smluvní strana, jež je adresátem, vědomě zmaří doji�. V případě pochybnos� je dnem
doji� došlé zásilky odeslané s využi�m provozovatele poštovních služeb tře� pracovní den po jejím odeslání.

X. Závěrečná ustanovení
1.

Tato Smlouva nabývá účinnos� dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

2.

Tato Smlouva se řídí českým právním řádem.

3.

Měnit nebo doplňovat tuto Smlouvu lze jen písemnými dodatky, řádně očíslovanými a vzájemně
odsouhlasenými oběma Smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna
emailových nebo jiných elektronických zpráv.

4.

Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení této
Smlouvy.

5.

Smluvní strany vylučují aplikaci § 557 občanského zákoníku.

6.

Ukáže-li se, že některé ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní
ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. Smluvní strany se �mto zavazují v dobré
víře nahradit takto neplatné, zdánlivé (nicotné) nebo neúčinné ustanovení novým ustanovením, které je
platné a účinné a které co nejblíže odpovídá tomuto neplatnému, zdánlivému (nicotnému) či neúčinnému
ustanovení.
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7.

Smluvní strany �mto výslovně prohlašují, že je projevem jejich vůle, s obsahem této Smlouvy se seznámily,
že všechna ujednání v ní obsažená odpovídají jejich svobodné a pravé vůli a že tato Smlouva nebyla sjednána
v �sni nebo za pro ně nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že při jednání o této
Smlouvě měly rovné postavení a žádná ze Smluvních stran nejednala z pozice silnější nebo slabší Smluvní
strany. Smluvní strany prohlašují, že základní podmínky této Smlouvy nebyly určeny jej jednou ze Smluvních
stran nebo podle jejích pokynů a že každá ze Smluvních stran měla skutečnou a fak�ckou možnost obsah
této Smlouvy ovlivnit. Smluvní strany se navzájem ujišťují, že ujednání v této Smlouvě považují za učiněná v
oboustranné dobré víře a v souladu s dobrými mravy.

V Praze, dne:

V ………….., dne…………..

Podpis a razítko

Podpis a razítko

„Komisionář“
Olsson Europe, s.r.o.
Michal Verner
jednatel

„Komitent“
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