
Komisionářská smlouva 

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Autodíly Skořepa s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Za Škodovkou 150, PSČ 503 11,              

IČ 27485102, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod 

sp.zn. C 21791, zastoupená jednatelem ….........................., 

na straně jedné (dále jen jako „Komisionář“), 

 

a 
 

…................., se sídlem …................., IČ  …..................., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v …............. pod sp.zn. ….................., zastoupená …........................, 

na straně druhé (dále jen jako „Komitent“), 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

komisionářskou smlouvu: 

 

Článek I. 

 

Touto smlouvou se komisionář zavazuje obstarat pro komitenta na jeho účet vlastním jménem níže 

uvedenou záležitost, a komitent se zavazuje zaplatit mu odměnu.  

 

Záležitostí dle této smlouvy je prodej …........... za minimální cenu ve výši …...........,-- Kč. 

 

Článek II. 

 

Za obstarání záležitosti dle této smlouvy náleží komisionáři odměna ve výši …...............,-- Kč. 

V této odměně budou zahrnuty veškeré náklady, které komisionáři v souvislosti s obstaráváním 

záležitosti vzniknou. 

 

Výše uvedená odměna je splatná nejpozději do 10 dní ode dne splnění záležitosti, a to na účet 

komisionáře vedený u ….......... číslo účtu ….................... . 

 

Článek III. 

 

Z právního jednání učiněného komisionářem vůči třetí osobě nevznikají práva ani povinnosti 

komitentovi, nýbrž komisionáři samotnému.  

 

Komisionář chrání komitentovy zájmy, které zná, a zpraví ho o každé okolnosti, která může mít vliv 

na změnu komitentova příkazu.  

 

Komisionář zpraví komitenta o plnění jeho příkazu. Po obstarání záležitosti provede vyúčtování, 

postoupí komitentovi práva nabytá v souvislosti s obstaráním záležitosti a vydá mu vše, co při tom 

získal. Ve zprávě o provedení příkazu je komisionář povinen uvést osobu, s níž na účet komitenta 

uzavřel smlouvu. 

 

Spolu s úhradou odměnou je komitent povinen zprostit komisionáře povinností, které při plnění 

smlouvy převzal.  

 

  



Článek IV. 

 

Tuto smlouvu je možné měnit pouze na základě písemných dodatků.  

 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

 

Účastníci této smlouvy po jejím řádném přečtení výslovně prohlašují, že byla uzavřena podle jejich 

pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že s jejím 

obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

 

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

 

 

 

 

 

….............................................................        …............................................................. 

                   Komisionář              Komitent 


