
 

 

 
Upozorn ění:  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. . 

Smlouva o obchodním zastoupení 
dle ust. § 2483 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 

 

1. …………………………... 
se sídlem  ………………….. 
IČ: …………………………. 
zastoupena …………………  
(dále jen „Zastoupený “) na straně jedné 
 
a 
 
2. pan/í ……………………… 
místem podnikání…………… 
IČ. …………………………….. 
 (dále jen „Obchodní zástupce “) na straně druhé 
(Zastoupený a Obchodní zástupce dále i jako „Smluvní strany“, každý samostatně dál i jako 
„Smluvní strana“)  
 

uzavírají na základě vzájemného konsenzu tuto 

 

smlouvu o obchodním zastoupení  

Článek I. 
Předmět smlouvy  

1. Předmětem této smlouvy je závazek Obchodního zástupce jakožto nezávislého podnikatele 
vyvíjet pro Zastoupeného činnost směřující k uzavírání následujícího druhu obchodů 
……………………………. a Zastoupený se zavazuje platit Obchodnímu zástupci níže sjednanou 
provizi.  
 

2. Zastoupený zplnomocňuje ode dne podpisu této smlouvy Obchodního zástupce k zastupování v 
činnostech ……………………………………, v souladu s podmínkami uvedenými v následujících 
částech této smlouvy. 
 

3. Vzájemná práva, povinnosti, pověření a ostatní právní vztahy jsou dále upraveny dle ust. § 2483 
násl. občanského zákoníku uzavřené smlouvou takto:  
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Článek  II. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Obchodní zástupce je povinen uskutečňovat činnost, k níž je zavázán, poctivě, s vynaložením 
odborné péče a v dobré víře.  

 

2. Obchodní zástupce je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech informacích 
a skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním dle této smlouvy. Tato povinnost trvá 
i po ukončení smlouvy o obchodním zastoupení.  

 

3. Obchodní zástupce je povinen dbát pokynů a pověření udělených Zastoupeným. 
 

4. Obchodní zástupce je povinen informovat měsíčně Společnost o výsledcích své činnosti dle této 
smlouvy, zejména o počtu a objemu uzavřených smluv o prodeji zboží, o situaci na relevantním 
trhu. 

 

5. Zastoupený se zavazuje poskytnout Obchodnímu zástupci přiměřenou součinnost ke splnění 
jeho závazků.  

 

6. Obchodní zástupce není oprávněn za zastoupeného inkasovat provize ani jiné finanční 
pohledávky. 

 

7. Zastoupený je povinen poskytnout Obchodnímu zástupci nezbytnou dokumentaci vztahující se k 
předmětu obchodu. 

 

8. Zastoupený je povinen vyplatit Obchodnímu zástupci provizi podle čl. III této smlouvy.  
 

Článek  III. 

Provize 

1. Výše provize Obchodního zástupce bude vypočtena vždy za příslušné období jednoho 
kalendářního měsíce z částek prokazatelně uhrazených Zastoupenému kupujícími v daném 
měsíci na základě činnosti Obchodního zástupce.     
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2. Nárok na provizi vzniká uzavřením obchodu dle objednávky provedené Obchodním zástupcem 
a jeho realizací, tedy podpisem předmětné smlouvy mezi Zastoupeným a třetí stranou a 
následnou realizací včetně úhrady smluvní částky na účet Zastoupeného, o čemž mají Smluvní 
strany povinnost se navzájem informovat. 

 

3. V provizi jsou obsaženy též náklady Obchodního zástupce spojené s jeho činností podle této 
smlouvy, nebude-li písemně dohodnuto jinak, nemá Obchodní zástupce nárok na náhradu 
nákladů spojených s činností dle této smlouvy. 

 

4. Platba provize obchodnímu zástupci se provádí na jeho bankovní účet. 
 

5. Lhůta pro předložení námitek proti vyúčtování provize je ….. dnů po jeho obdržení. 
 
 

Článek IV. 

Trvání a ukon čení smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu …….. 
 

2. Tato smlouva může být ukončena dohodou, výpovědí nebo odstoupením od smlouvy. 
 

3. Dohoda Smluvních stran o ukončení smlouvy musí mít písemnou formu, smlouva pak končí 
k dohodnutému datu. 

 

4. Výpovědí může ukončit smlouvu kterákoli ze Smluvních stran. Výpovědní doba činí jeden měsíc 
pro první rok, dva měsíce pro druhý rok, tři měsíce pro třetí a další roky trvání této smlouvy a 
počíná běžet ode dne doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně. 

 

5. Odstoupit od smlouvy může jedna Smluvní strana v případě, kdy druhá Smluvní strana vážně 
porušuje povinnosti plynoucí jí z této smlouvy a byla na tuto skutečnost Smluvní stranou 
písemně upozorněna. 

 

Článek  V. 

Závěrečná ustanovení 
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1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. 
 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou paré, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom. 
 

3. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že byla 
uzavřena ve vzájemné shodě, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

V ……………. dne .........................   V ……………. dne ......................... 

 

 

 

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

      Obchodní zástupce     Zastoupený 

 

 
 

 


