
Smlouva o obchodním zastoupení č. OINF20140312 
uzavřená dle § 652 a následujících ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 
 
Agroenergo a.s.    
sídlo: Praha 5, Novodvorská 1, PSČ 152 01   
IČ: 12345678   
DIČ: CZ 12345678 
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddílu B, vložka č.1573 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Radlická 333/150, Praha 5, 
číslo účtu:  
jednající:  J  N , předsedou představenstva 
e-mail:  
(dále jen „zastoupený“) na straně jedné 
 
a 
 

 A  A  
sídlo: Praha 1, Pražská 1, PSČ 110 00 
zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném na Úřadu městské části Praha 2 
IČ: 22222222 
DIČ: CZ 22222222 
bankovní spojení: Unicredit bank a.s., číslo účtu: ,  
IBAN:  
jednající:  A  A , R.Č.: , tel.:  
e-mail:  
(dále jen „obchodní zástupce“) na straně druhé 
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 

1.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zástupce bude jménem zastoupeného a na jeho 
účet na území České republiky zprostředkovávat uzavření obchodních smluv. Zastoupený se 
zavazuje za plnění předmětu této smlouvy zaplatit obchodnímu zástupci provizi, jejíž podrobná 
specifikace je uvedena v článku III této smlouvy. 

 
II. 

Práva a povinnosti smluvních strana 
 

2.1 Obchodní zástupce je povinen vykonávat obchodní zastoupení s vynaložením odborné péče. 
V dobré víře je povinen dbát zájmů zastoupeného a jednat v souladu s pokyny zastoupeného. 

2.2 Obchodní zástupce je povinen zastoupenému sdělovat veškeré informace, které má k dispozici, 
včetně zpráv o vývoji na trhu a všech okolnostech důležitých pro zájmy zastoupeného, zejména 
pro jeho rozhodování související s uzavíráním obchodů. 

2.3 Zastoupený může ve stanovené územní oblasti, a pro v této smlouvě určený okruh obchodů, 
pověřit obchodním zastoupením i jiné obchodní zástupce. 



2.4 Nemůže-li obchodní zástupce vykonávat pro zastoupeného činnost, sjednanou jako předmět 
obchodního zastoupení dle této smlouvy, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit 
zastoupenému. 

2.5 Obchodní zástupce může vykonávat činnost, jež je předmětem obchodního zastoupení 
sjednaného v této smlouvě i pro jiné osoby nebo uzavírat obchody, jež jsou předmětem 
obchodního zastoupení sjednaného v této smlouvě, na vlastní účet nebo účet jiné osoby pouze 
v tom případě, pokud mu k tomu byl udělen předem písemný souhlas zastoupeného. Pokud 
dojde k porušení tohoto ustanovení smlouvy, je obchodní zástupce povinen uhradit smluvní 
pokutu ve výši  za každý jednotlivý případ porušení tohoto ustanovení. Uhrazení 
smluvní pokuty nemá vliv na povinnost obchodního zástupce nahradit škodu, která by 
porušením této smluvní povinnosti vznikla zastoupenému. 

2.6 Obchodní zástupce je povinen pro potřebu zastoupeného uschovat doklady, jež nabyl 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, a to po dobu, po kterou tyto doklady mohou být 
významné pro ochranu zájmů zastoupeného. 

2.7 Zastoupený je povinen obchodnímu zástupci poskytnout nezbytnou dokumentaci k plnění 
předmětu této smlouvy a obstarat obchodnímu zástupci informace nezbytné k plnění předmětu 
této smlouvy.   

2.8 Zastoupený je povinen předat obchodnímu zástupci všechny podklady a pomůcky potřebné 
k plnění závazku obchodního zástupce. Tyto podklady a pomůcky zůstávají ve vlastnictví 
zastoupeného a po ukončení této smlouvy mu musí být do 7 dnů vráceny. 

 
III.  

Provize 
 

3.1 Obchodní zástupce má nárok na odměnu  bez DPH měsíčně. 

3.2 Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

3.3 Zastoupený je oprávněn vrátit fakturu, pokud její obsah neodpovídá výše uvedenému 
ustanovení s tím, že nová lhůta splatnosti běží znovu až ode dne doručení řádně opraveného 
daňového dokladu zastoupenému. Stejným způsobem bude zastoupený postupovat i v případě, 
pokud částka uvedená na faktuře nebude odpovídat sjednané provizi.  

3.4 Splatnost faktury činí 15 dní ode dne jejího doručení zastoupenému na účet Unicredit bank a.s., 
číslo účtu: , IBAN:  

3.5 Provize je považována za uhrazenou dnem jejího odeslání z účtu zastoupeného. 

 
IV. 

Ukončení smlouvy 
 

4.1 Smlouva se sjednává na dobu určitou od 1.3.2014 do 31.12.2014. Smlouvu lze ukončit dohodou 
smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy. 

4.2 Zastoupený je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v případě, že obchodní zástupce 
porušuje podmínky této smlouvy a pokyny zastoupeného ohledně provádění činnosti, jež je 
předmětem této smlouvy.  



4.3 Obchodní zástupce má právo od smlouvy odstoupit v případě, že zastoupený neuhradí provizi 
do 60-ti dnů od stanovené lhůty splatnosti faktury.  

4.4 Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení smluvní straně, jež porušila své smluvní 
povinnosti. 

 
V. 

Mlčenlivost 
 

5.1 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této 
Smlouvy s výjimkou údajů, které zastoupený výslovně určil pro poskytování zákazníkům. 
Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na 
informace o druhé smluvní straně, na obsah smlouvy, informace o cenách, na informace 
o jiných smlouvách uzavřených nebo připravovaných v důsledku uzavření smlouvy, 
na informace získané v souvislosti s plněním kterékoliv z těchto smluv. Povinnost mlčenlivosti 
se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání 
soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené 
účely. 

5.2 Obchodní zástupce nebude sdělovat třetím osobám informace a skutečnosti tvořící obchodní 
tajemství, osobní data a údaje, které se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy, ledaže jde 
o informace určené zastoupeným k předávání zákazníkům. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i 
po skončení této smlouvy. 

5.3 Veškeré listiny a jiné nosiče údajů a informací, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti, je 
obchodní zástupce povinen při ukončení smluvního vztahu z této smlouvy vydat bezodkladně 
zastoupenému. 

5.4 Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu. 

5.5 Obchodní zástupce se zavazuje postupovat v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

5.6 V případě, že obchodní zástupce poruší výše uvedená ustanovení tohoto článku smlouvy, 
zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši . Uhrazení smluvní pokuty nemá vliv 
na povinnost obchodního zástupce nahradit škodu, která by porušením této smluvní povinnosti 
vznikla zastoupenému. 
 
 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
7.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

7.2 Veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemného dodatku uzavřeného k této 
smlouvě. 

7.3 Pokud se některé ustanovení této smlouvy stane neplatný či neúčinným, smluvní strany se 
zavazují nahradit toto neplatné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným. 

7.4 Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 
Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  



7.5 Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotovení, z nichž dvě vyhotovení obdrží zastoupený  
a dvě obchodní zástupce. 

 

 

 

V Praze dne: 20.2.2015     V Praze dne: 20.2.2015 

 

 

 

Za zastoupeného:      Za obchodního zástupce: 

 
 J  N , místopředseda představenstva    A  A  
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