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Komisionáŕská smlouva č. 20200003 

uzavŕená dle § 2455 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znéní 
uzavŕená niže uvedeného dne, mésíce a roku mezi témito smluvními stranami 

KOMITENT 
Wander Book s.r.o. 
IČ: 07662301, DIČ: CZ07662301 
zastoupena Ing. Rudolfem Ropkem, jednatelem společnosti 
se sídlem Hodkovická 20/20, 460 06 Liberec - Rochlice 
telefón: +420 484 800 081 e-mail: sales@sk.wander-book.com 
IBAN: SK1483300000002901536688 
BIC: FIOZSKBAXXX 
(dále jen „dodavatel") na stranéjedné 
a 

KOMISIONÁR 
Název právnické osoby: Podtatranské múzeum v Poprade 
IČ: 37781171 DIČ: 2021453390 
se sídlem: Vajanského 72/4, Poprad, 058 01 
zastoupen: Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová, riaditeľka 
telefón: +421 (0) 52 772 19 24 e-mail: info.poprad@muzeumpp.sk, 

sekretariat@muzeumpp.sk 

(dále jen „odbératel") na strané druhé. 

I. 
Pŕedmét smlouvy 

1. Odbératel se touto smlouvou zavazuje, že bude vlastním jménem pro dodavatele na jeho účet obstarávat 
prodej zboží dodavatele. Zboží je specifikováno Dodacím listem. Odbératel se zavazuje za podmínek 
stanovených touto smlouvou vyplatit dodavateli dodací cenu získanou za každé prodané a do komise 
svéŕené zboží podlé dále dohodnutých pravidel. 

2. Zboží bude dodáno odbérateli na základé písemných objednávek odbératele. Jednotlivé objednávky bude 
odbératel adresovat dodavateli na uvedenou korešpondenční adresu nebo kontaktní e-mail. Objednávka 
musí obsahovat tyto náležitosti: údaje o odbérateli, kód a množství zboží a místo dodání. Minimálni hodnota 
objednávky musí činit 1000 Kč (slovy jeden tisíc korún českých). Dodavatel bude informovat odbératele na 
kontaktní e-mail, že zboží bude expedováno. 

I I . 
Cena plnéní a platební podmínky 
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1. Prodané zboží bude odbératel evidovat dle kódu a názvu zboží. Odbératel se zavazuje zpracovat pŕehled 
prodaného zboží a pŕedat ho dodavateli nejpozdéji do konce kalendáŕního roku, ve kterém bylo zboží 
prodáno tretí osobé. Dodavatel má právo si kdykoliv vyžádat pŕehled prodaného zboží a požadovat jeho 
úhradu. Pŕehled prodaného zboží zašle odbératel dodavateli na uvedenou korešpondenční nebo kontaktní 
e-mailovou adresu ve formé požadované dodavatelem. 

2. Odbératel se zavazuje poukázat dodavateli finanční částku odpovídající dodací cené zboží včetné DPH na 
základé faktúry - daňového dokladu. Tuto fakturu vystaví dodavatel na základé odbératelem vyhotoveného 
pŕehledu prodaného zboží. Splatnost faktúry je dvacet (20) kalendáŕních dnu ode dne jejího vystavení, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Faktúra se považuje za uhrazenou pŕipsáním fakturované částky na 
účet dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy. 

3. Rozdíl mezi prodejní cenou a dodací cenou zboží včetné DPH je odménou odbératele. 

4. Obé strany se zavazují do jednoho mésíce od ukončení smluvního vztahu vzájemné vypoŕádat záväzky 
z této smlouvy vyplývající a to tak, že odbératel vráti neprodané zboží dodavateli a zároveň vyrovná 
veškeré své finanční záväzky vuči dodavateli. 

1. Zboží dodá dodavatel odbérateli na adresu uvedenou v objednávce. Zboží bude pŕevzato bez zbytečného 
odkladu poté, kdy dodavatel oznámi odbérateli, že bylo expedováno. Náklady spojené s dodávkou zboží na 
výše uvedenou adresu odbératele jdou na vrub dodavatele. 

2. Nemá-li dodavatel objednané zboží k dispozici, je povinen o tom bez prodlení informovat odbératele a sdélit 
dodatečný termín dodání. Odbératel je oprávnén v tomto pŕípadé objednávku písemné zrušit. Neučiní-ii tak, 
dojde k dodání zboží odbérateli v dodatečném termínu. 

3. Dodavatel dodá odbérateli s dodávkou zboží vyhotovený Dodací list a Pŕehled nevyúčtovaného zboží v 
komisním prodeji. 

4. Odbératel je oprávnén nepŕevzít viditelné poškozené zásilky, u kterých Ize pŕedpokládat poškození 
dodávaného zboží uvnitŕ. Nebezpečí škody za zboží pŕechází na odbératele v okamžiku pŕevzetí zboží. 

5. Po pŕevzetí zásilky je odbératel povinen neprodlené zkontrolovat prevzaté zboží a informovat dodavatele o 
zjišténých nedostatcích. Vadné zboží bude vráceno dodavateli s Dodacím listem, ve kterém bude presné 
specifikována vadná dodávka. Dodavatel je povinen vadné zboží vyménit za bezvadné a zaslat na své 
náklady odbérateli, nebo ho odečíst z dodávky dle domluvy s odbératelem. Pokud do péti (5) pracovních dní 
po pŕevzetí zboží nebude uplatnéna reklamace, považuje se dodávka za ŕádné dodanou, a to i v pŕípadé, že 
odbératel nepotvrdí dodavateli Dodací list a Pŕehled nevyúčtovaného zboží v komisním prodeji. 

6. Odbératel je povinen prevzaté zboží opatrovat s péčí ŕádného hospodáŕe, chrániť jej pred poškozením a 
uložit pod uzamčení. Odbératel odpovídá dodavateli za škodu na zboží mu svéŕeném do prodeje. 

7. Neprodané zboží bude dodavateli odesláno na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy'v odpovídajícím 
stavu, v jakém bylo dodáno odbérateli. Náklady spojené s dodávkou zboží na výše uvedenou adresu 
dodavatele jdou na vrub odbératele. 

III. 
Dodací podmínky 
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IV. 
Úrok z prodlení, smluvní pokuty 

1. V pŕípadé, že odbératel bude v prodlení se zaplacením faktúry, je povinen uhradiť dodavateli zákonný úrok 
z prodlení ve výši stanovené naŕízením vlády č. 351/2013 Sb. v platném znéní. 

V. 
Závérečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních strán. 

2. Tuto smlouvu Ize ménit pouze písemné na základé vzestupné číslovaných dodatku, a to prostred n i ctvím 
osob oprávnéných k uzavŕenítéto smlouvy. 

3. Každá smluvní strana muže tuto smlouvu písemné vypovédét bez uvedení duvodu v mésíční výpovédní 
Ihúté. Tato Ihuta začne plynout od prvního dne následujícího mésíce po doručení výpovédi druhé smluvní 
strané. 

4. Práva a povinnosti z této smlouvy pŕecházejí na právni nástupce smluvních strán. 

5. Ukáže-li se kterékoliv ujednání v této smlouvé jako neplatné nebo nevymahatelné nebo se jím stane, nemá 
tato skutečnost vliv na ostatní ujednání v této smlouvé, nevyplývá-li jinak z donucujících ustanovení 
právních predpisu, a smluvní strany se zavazují nahradit takové ujednání ujednáním platným a 
vymahatelným, které bude nejbližší obchodnímu účelu neplatného či nevymahatelného ujednání, a to do 
tŕiceti (30) dnu ode dne, kdy k tomu jedna strana vyzve druhou. 

6. Spory z této smlouvy vzniklé se budou obé smluvní strany snažit ŕešit smímou cestou. V pŕípadé, že toto 
nebude mít úspéch, budou prípadné spory predložený k projednání a rozhodnutí príslušnému soudu. 

7. Tato smlouva je sepsána ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis. 
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Smluvní strany prohlásují, že si tuto Dohodu ŕádné pŕečetly, mély možnost prokonzultovat ji se svým 
právním zástupcem, porozumély jejímu obsahu i právním dusledkum a souhlasí s nimi. 

H n o Ä ? . / / - M& V Liberci dne 13.01.2020 V .. ./.„.„.vrr^.ír. dne 
KOMITENT KOMISIONÁR 

I A I m r l i 

Wander book s.r.o. PoúiatransKe muzeum v ropraae 
Ing. Rudolf Ropek Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová, riaditeľka 
(Podpis) (Podpis) 
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