Komisionářská smlouva
dle ust. § 2455 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

1.…………………………….
se sídlem …………………
IČ ……………………..
jednající …………………..
bankovní spojení …………………….
(dále jen „Komisionář“)
a

2. ……………………………..
se sídlem ………………….
IČ ………………………
jednající ………………..
bankovní spojení ……………………………….
(dále jen „Komitent“)
uzavírají na základě vzájemného konsenzu tuto

komisionářskou smlouvu:

I.
Předmět plnění
1. Komisionář se zavazuje pro Komitenta vlastním jménem na jeho účet zařídit tuto záležitost:
........................vymezení záležitosti, která má být zařízena, či úkonů, které mají být provedeny;
v komplikovanějších případech odkaz na přílohu................... (dále jen „záležitost“) a Komitent
se zavazuje zaplatit mu odměnu níže sjednanou.
2. Z právního jednání učiněného Komisionářem vůči třetí osobě nevznikají práva ani povinnosti
Komitentovi, nýbrž samotnému Komisionáři.

Upozornění: Tento vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost

Advokátní kancelář Pajerová s.r.o. neodpovídá za případné právní důsledky nevhodného použití vzorů. Nový
soukromoprávní kodex, platný od 1.1.2014, podle nějž jsou vzory tvořeny respektuje ve značné míře
svobodnou vůli zainteresovaných subjektů a dává jim nově větší volnost při úpravě vzájemných vztahů. V
případě potřeby sepsání dokumentu dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím AK
Pajerová s.r.o. .

II.
Odměna a platební podmínky
1. Komitent se zavazuje Komisionáři za zařízení záležitosti specifikované v čl. I. této smlouvy
zaplatit úplatu ve výši ......................... Kč. Tato odměna je splatná do ...... dnů od okamžiku, kdy
Komisionář splnil svoji povinnost k zařízení záležitosti vyplývající z této smlouvy.
2. Obstará-li Komisionář záležitost Komitenta za výhodnějších podmínek, než jaké mu určil
Komitent, náleží prospěch jen Komitentovi. Prodá-li Komisionář věc za nižší cenu, než jakou určil
Komitent, nahradí mu rozdíl v ceně. To neplatí, prokáže-li, že prodej za určenou cenu nemohl být
proveden a že prodejem věci odvrátil škodu Komitentovi hrozící.
III.
Povinnosti smluvních stran
1. Komisionář se zavazuje zařídit záležitost specifikovanou v čl. I. této smlouvy nejpozději do
.......................
2. Komisionář je povinen se při obstarávání záležitosti řídit pokyny Komitenta; od těchto pokynů se
může odchýlit pouze tehdy, pokud je to naléhavě nezbytné v zájmu Komitenta a Komisionář si
nemůže včas opatřit jeho souhlas.
3. Komisionář je při plnění svých povinností plynoucích z této smlouvy povinen postupovat
s vynaložením veškeré odborné péče a s ohledem na zájmy Komitenta, které jsou mu známy tak,
aby došlo k co možná nejúplnějšímu vyřízení záležitosti specifikované v čl. I. této smlouvy.
4. Komisionář je povinen Komitenta informovat o průběhu a stavu zařizování záležitosti
specifikované v čl. I. této smlouvy.
5. Komitent je povinen poskytnout Komisionáři včas veškeré informace vztahující se k záležitosti,
jejíž zařízení je předmětem této smlouvy.
6. Věc svěřená Komisionáři k prodeji zůstává ve vlastnictví Komitenta, dokud vlastnické právo k ní
nenabyde třetí osoba. Po dobu, kdy bude mít Komisionář u sebe tyto věci převzaté od Komitenta,
má povinnosti jako skladovatel. Hrozí-li na věci škoda nebo opomene-li Komitent s věcí naložit,
ač k tomu byl povinen, může Komisionář věc prodat dle ust. § 2428 občanského zákoníku.
Komisionář má k věci, dokud se u něho nachází nebo dokud s ní může jinak nakládat,
zadržovací právo k zajištění dluhů vyplývajících ze smlouvy.

Upozornění: Tento vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost

Advokátní kancelář Pajerová s.r.o. neodpovídá za případné právní důsledky nevhodného použití vzorů. Nový
soukromoprávní kodex, platný od 1.1.2014, podle nějž jsou vzory tvořeny respektuje ve značné míře
svobodnou vůli zainteresovaných subjektů a dává jim nově větší volnost při úpravě vzájemných vztahů. V
případě potřeby sepsání dokumentu dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím AK
Pajerová s.r.o. .

IV.
Trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá s účinností ode dne jejího podpisu smluvními stranami na dobu
neurčitou.
2. Každá ze stran může tuto smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět
s …………………….výpovědní lhůtou. Od okamžiku nabytí účinnosti výpovědi je Komisionář
povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje; je však povinen upozornit
Komitenta na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící
Komitentovi nedokončením činnosti související se zařizováním sjednané záležitosti. Komitent
má právo vypovědět smlouvu jen do doby, než vznikne závazek Komisionáře vůči třetí osobě.
3. V případě zániku smlouvy jsou povinny obě strany vypořádat své vzájemné závazky do .......
měsíců od doby zániku smlouvy.
V.
Závěrečná ustanovení
1. Vztahy mezi stranami této smlouvy se řídí platným právním řádem České republiky.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Každá ze stran obdrží
po jednom.

3. Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy je možno provádět jen písemně, se souhlasem obou
smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní
strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují zástupci
smluvních stran své podpisy.

V ……………. dne …………

V ……………. dne …………

…………………………………..
Komisionář

………………………………..
Komitent

Upozornění: Tento vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost

Advokátní kancelář Pajerová s.r.o. neodpovídá za případné právní důsledky nevhodného použití vzorů. Nový
soukromoprávní kodex, platný od 1.1.2014, podle nějž jsou vzory tvořeny respektuje ve značné míře
svobodnou vůli zainteresovaných subjektů a dává jim nově větší volnost při úpravě vzájemných vztahů. V
případě potřeby sepsání dokumentu dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím AK
Pajerová s.r.o. .

