
Komisionárska zmluva 

uzatvorená v zmysle§ 577 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov 

1. Komitentom:

ÚSTAV PAMÄTI NÁRODA 
Miletičova 19 
P.O.BOX 29 
820 18 Bratislava 218 

medzi 

Zastúpený: Mgr. Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LL.M. 

Predseda správnej rady ÚPN 
IČO: 37977997 
Ban spojenie: Tatra banka 
Číslo účtu: SK3111000000002621852328 
DIČ: 2021736365 
IČ.DPH: Nie sme platcami 
Telefón: 02/ 59300368 

(ďalej len „komitent") 

a 

2. Komisionárom:

Jan Becher 
Herodova 1894/6 
702 00 Ostrava 
Česká republika 
IČO: 02946254 
Ban spojenie: česká spoi'itelna, a. s. 
Číslo účtu: CZ63 0800 0000 0036 3074 5369 
DIČ:CZ7607105528 
Telefón: 00420 724 091 889 

Tovar zasielať na adresu: 
KAPITOLA knihkupectví 
Hlavni trida 107 
738 01 Frýdek-Místek 
Telefón: 00420 558 647 910 

(ďalej len „komisionár") 

1. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán, ako aj určenie 
zmluvných podmienok pri záväzku komisionára zariadiť vo vlastnom mene na účet 
komitenta predaj tovaru dodaného komitentom komisionárovi na základe písomnej 
objednávky komisionára a záväzku komitenta objednaný tovar dodať komisionárovi 
a poskytnúť mu dohodnutú odmenu za obstaranie predaja tovaru. 



� 

II. Odplata komisionára

Komisionár má nárok na odplatu vo výške: 35% za predaný tovar z maloobchodných 
cien publikácií (MOC). 

III. Platobné podmienky

Komisionár je povinný predložiť a doručiť komitentovi po uplynutí kalendárneho mesiaca 
vyúčtovanie predaných publikácií za daný mesiac a uhradiť za ne vystavenú faktúru 
v lehote splatnosti. 

IV. Dodanie tovaru a vady tovaru

Komitent zašle komisionárovi objednaný tovar na adresu prevádzky v obvyklom 
vyhotovení a balení. 

Komitent zodpovedá za kvalitu dodávaného tovaru. 

Komitent je povinný k zásielke priložiť aj zoznam odoslaného tovaru s uvedením názvu, 
počtu a ceny jednotlivých publikácií. V prípade, ak je zásielka zjavne poškodená (napr. 
jej balenie), komisionár nie je povinný takúto zásielku prevziať, avšak je povinný bez 
zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať komitenta 
Po prevzatí zásielky komisionárom je komisionár povinný bez zbytočného odkladu 
prezrieť a skontrolovať obsah zásielky podľa priloženého dodacieho listu a prípadné 
rozdiely alebo vady na tovare ihneď oznámiť komitentovi. 

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Komisionár je povinný vystaviť a ponúkať tovar komitenta vo vlastnej predajni
a nakladať s ním s náležitou odbornou starostlivosťou aká sa vyžaduje od predajcu
a zabezpečit' jeho nevyhnutnú ochranu pred znehodnotením alebo odcudzením._ 

2. Komisionár je povinný umožniť komitentovi vykonať inventúru dodaného tovaru, ak
o to komitent požiada. V prípade, ak komitent zistí, že inventúrny stav komisionára nie je
v súlade s účtovnou dokumentáciou komitenta, zmluvné strany týmto prehlasujú, že sa

budú riadiť pri vysporiadaní vzájomných záväzkov účtovnou dokumentáciou komitenta. 

3. Komisionár je povinný zaslať komitentovi nepredané publikácie na vlastné náklady,·· 
ak o to komitent požiada.

4. Komisionár je povinný predávať publikácie konečnému spotrebiteľovi za
maloobchodnú cenu (MOC).

5. Komitent je oprávnený písomne informovať komisionára o novinkách
a pripravovaných publikáciách s uvedením ich MOC.

6. Komitent je povinný informoval' komisionára o zmene MOC.

Vl. Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Komitent je oprávnený zmluvu kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu
písomne vypovedal' s účinnosťou k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom bola
výpoveď komisionárovi doručená. Výpoveď musí byľ komisionárovi doručená do
vlastných rúk. Od účinnosti výpovede je komisionár povinný nepokračovať v činnosti,



na ktorú sa výpoveď vzťahuje. Je však povinný komitenta upozorniť na opatrenia 
potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej komitentovi 
nedokončením činnosti súvisiacej so zariaďovaním predmetu tejto zmluvy. Za 
činnosť riadne uskutočnenú do účinnosti výpovede má komisionár nárok na odplatu 
určenú v zmysle čl. II tejto zmluvy. 

3. Komisionár môže túto zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená komitentovi. 
Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok komisionára uskutočňovať úkony 
smerujúce k predaju tovaru, ktorý je mu touto zmluvou zverený. Ak by týmto 
prerušením činnosti vznikla komitentovi škoda, je komisionár povinný ho upozorniť, 
aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. 

4. V prípade, ak dôjde akýmkoľvek spôsobom k ukončeniu právneho vzťahu 
založeného touto zmluvou, zaväzuje sa komisionár bez zbytočného odkladu vrátiť 
komitentovi dosiaľ nepredané publikácie, predložiť komitentovi súhrnné vyúčtovanie 
a vyplatiť za predané publikácie kúpnu cenu zníženú o odplatu vypočítanú v súlade 
s touto zmluvou. 

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 

6. Všetky zmeny, dodatky a prílohy k tejto zmluve sú platné výlučne v písomnej 
forme a v znení odsúhlasenom a potvrdenom oboma zmluvnými stranami. 

7. Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, 
nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. 
Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo 
neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie 
zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia. 

8. Zmluva bola vypracovaná vo dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 
komitent prevezme jeden rovnopis a komisionár taktiež jeden rovnopis. 

9. Zmluvné strany. prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli čo do 
obsahu i ,rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi 
vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve. 

V Bratislave dňa 

(podpísané) (podpísané) 

Kom.isimiíÍr Komitent 
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