
Smlouva o komisním prodeji 
(uzavŕená ve smyslu ustanovení § 577 a násl zákona č.513/1991 Sb.. Obchodního zákoniku.) 

Niže uvedeného dne, mésíce a roku smluvní strany: 

1. KOMISIONÁR: 

Fakturační adresa: 
Podtatranské múzeum v Poprade 
Vajanského 72/4 
058 01 Poprad 
IČO: 37781171 
DlC:2021453390 
DPH DIČ: nie sme platcami DPH 
Název banky: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Poprad 
Číslo účtu: 8523250101/5600 

Korešpondenční adresa: 
viz.fakturační 

2. KOMITENT: 

Fakturační adresa: 
Šárka Vačkáŕová 
Náméstí T.G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lipa 
IČ:64044688 
DIČ: CZ6651110532 
Číslo účtu: 2500445064/8330 
Název Banky: Fio banka, a.s. , pobočka Liberec 
117 21 Praha 1 
MÚJNZU/2046/2012/S/3 ze dne 15.03.2012 

Korešpondenční adresa: 
WANDER BOOK - TURISTICKÝ DENÍK 
Hodkovická 20/20, 460 06 Liberec 6 
provozovna: Teľ : +420 608 120 651, +420 484 800 081 
sa les@sk.wa iK lc r -book.com w w w . wandc.r- boo k. co m 

uzavírají na základe vzájemného konsenzu tuto komisionárskou smlouvu: 

j. 
Predmet smlouvy 

Touto smlouvou se komisionár zavazuje, že zaŕídí vlastním jménem pro komitenta prodej 
dodávaného zboží komitentem dle jednotlivých dodacích listú. 

mailto:sales@sk.waiKlcr-book.com


Komisionár se zavazuje, že činnost bude pro komitenta vykonávat od data podepsání této 
smlouvy. Smlouvu je možno vypovédét kdykoliv písemnou výpovédí. 

III 
Práva a povinnosti smluvních strán 

Součástí povinností komisionáŕe není obstaraní pojišténí obchodních záležitostí komitenta. 
Za škodu na zboží dle této smlouvy odpovídá komisionár dle § 583 a násl. zákona č.513/1991 
Sb., Obchodního zákoníku. Komisionár je povinen provést vyúčtování minimálné jednou v roce, 
nejpozdéji k 31.12. 
Na základé téchto podkladú vystaví komitent komisionári fakturu (daňový doklad), který 
komisionár uhradí ve Ihuté 21 dnú pŕevodním prikážem na účet komitenta. 

Pokud touto smlouvou nejsou výslovné upravená práva a povinnosti smluvních strán, platí 
pro jejich určení príslušné obecné záväzné právni predpisy. 
Tato smlouva naoývá platnosti a účinnosti dnem podepsání smluvními stranami a je 
vyhotovená po jednom pro každou ze smluvních strán. 

IV. 
Závérečná ustanovení 
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