
K O M I S I O N Á Ř S K Á     S M L O U V A

Článek I.
Smluvní strany

1. Komitent:

IČO : DIČ : 
zastoupený: 

bankovní spojení: 
Tel: Fax: 
Mobil: e-mail: 

2. Komisionář: MLECOOP  -  odbytové družstvo,   Hybernská 38, 110 00 Praha
zapsaný v OR: vedeném Městským soudem v Praze: oddíl Dr., vložka 4077. Den zápisu 3.6.1998.

IČO : 25671553 DIČ : CZ25671553
zastoupený: Ing. Vlastimilem Kratochvílem
bankovní spojení : KB, a.s. č.ú.: 9010400287/0100
Kancelář ředitele družstva : Vyškov, Palánek 1, 682 01
Tel./fax : 517 342 625
Mobil : 603 223 076, 604 206 302 e-mail : mlecoop@mlecoop.cz

uzavírají  podle  § 577 a násl.  Obchodního zákoníku č.  513/1991 Sb.,  ve 
znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  obch.  zák)  následující  smlouvu 
komisionářskou

Touto  smlouvou  komisionářskou  se  zavazuje  komisionář,  že  zařídí 
vlastním jménem pro komitenta na jeho účet prodej syrového kravského mléka 
a ostatní ve smlouvě ujednané záležitosti.

Článek II.

2.1. Komisionář se zavazuje, že sjedná vlastním jménem a na účet komitenta 
prodej  syrového  kravského  mléka (dále  jen  mléko).  Komisionář  i 
komitent  berou  na  vědomí,  že  mléko  zůstává  až  do  jeho  převzetí 
zákazníkem komisionáře ve vlastnictví komitenta.
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2.2. Komisionář  je  povinen  při  uvírání  obchodní  smlouvy  na prodej  mléka 
jednat s potřebnou obchodní znalostí podle pokynů komitenta. Od pokynů 
komitenta  se  může   komisionář   odchýlit  jen   když  je  to  v zájmu 
komitenta a nemůže-li  si  vyžádat  včasný  souhlas.  Při  porušení  této 
povinnosti nemusí komitent uznat uzavření smlouvy o prodeji mléka za 
uskutečněné na svůj účet.

2.3. Komisionář  se  zavazuje,  že  bude  při  prodeji  mléka  dozorovat 
u zpracovatele mléka ve všech obchodních záležitostech a v záležitostech 
uvedených v Nařízení  vlády č.  258/2005 Sb.  a  komitentovi  poskytovat 
potřebné informace uvedené v tomto nařízení.

2.4. Komisionář se zavazuje chránit zájmy komitenta při prodeji mléka a  má 
povinnost oznámení  komitentu okolnosti,  jež mohou mít vliv na změnu 
komitentových pokynů.

2.5. Komisionář bude podávat komitentovi bezprostředně zprávy, jemu známé, 
o situaci u zpracovatele mléka, jinak na výzvu komitenta.

2.6. Úhradu za prodané mléko zpracovateli  mléka, na základě této smlouvy, 
fakturuje komitent zpracovateli mléka a její plnění také vyžaduje.

2.7. Komitent pověřuje komisionáře vymáháním plněním finančních úhrad za 
prodané mléko od zpracovatele mléka na základě informací poskytnutých 
komisionáři komitentem a ve prospěch účtu komitenta.

2.8. Komisionář  je  povinen  informovat  komitenta  o  rozhodnutí  státních 
orgánů, která byla učiněna v souvislosti s obchodováním s mlékem.

2.9. Jednání,  která  budou  vedena  komisionářem  se  zpracovatelem  mléka 
se může účastnit  zástupce komitenta. Při  závěrečných jednáních o nové 
smlouvě a cenových dodatcích je účast zástupce komitenta povinná.

2.10. Smlouva o prodeji mléka komitenta, i její cenové dodatky, ve prospěch 
jeho účtu bude spolupodepsána komitentem.

2.11. Komitent se zavazuje, že veškerá  jednání vedená se zpracovatelem mléka 
dle smlouvy uzavřené komisionářem ve prospěch účtu komitenta, povede 
s vědomím a souhlasem komisionáře a tohoto bude plně informovat.
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2.12. Komitent bude pravidelně do 5-ti dnů od vystavení předávat komisionáři 
kopie faktur vystavených na prodávané mléko podle smlouvy uzavřené 
komisionářem a informovat ho o prodlení úhrad.

2.13. Komitent  se  zavazuje,  že  veškeré  mléko  bude  prodáváno  zpracovateli 
prostřednictvím  obchodní  smlouvy  uzavřené  komisionářem na  základě 
této komisionářské smlouvy.   

Článek III.

3.1 Komisionáři  náleží  odměna  od  komitenta,  za  jeho  činnost  dle  této 
smlouvy.  Za  výše  prováděné  úkony,  zastupování,  informace 
a poradenskou činnost ve výši 0,004 Kč (čtyři desetiny haléře) z každého 
fakturovaného  litru  mléka  komitentem  na  základě  smlouvy  uzavřené 
komisionářem ve prospěch účtu komitenta.

3.2 Komitent  se  zavazuje  zaplatit  komisionáři  odměnu  do  35 dnů 
po skončeném fakturačním měsíci na základě fakturace komisionáře.

Článek IV.

4.1. S odvolání na nařízení vlády č. 258/2005 Sb., které neruší platnost dosud 
uzavřených obchodních smluv, komisionář i komitent souhlasí s tím, že 
tato uzavřená komisionářská smlouva je platná od dne jejího podpisu, a 
vztahuje  se i  k dříve  uzavřeným obchodním smlouvám komisionáře  se 
zpracovateli  mléka,  na  základě  kterých  komisionář  prodával  mléko 
komitenta.  Komisionář převádí na komitenta práva na zaplacení kupních 
cen z těchto smluv. 

4.2. K této smlouvě se mohou uzavírat dodatky, které vyžadují ke své platnosti 
a účinnosti písemné formy obou smluvních stran učiněné v jedné listině.

4.3. Smluvní  strany  prohlašují,že  berou  na  vědomí,  že  veškerá  ustanovení 
v této smlouvě a vzájemná jednání představují obchodní tajemství a jejich 
porušení může být současně považováno za zvláště hrubé porušení této 
smlouvy.

4.4. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, kdy obě strany mohou tuto 
smlouvu  vypovědět  písemnou  výpovědí  ve  lhůtě  tří  měsíců  počínaje 
prvním  dnem  měsíce  následujícího  po  měsíci  v němž  byla  výpověď 
odeslána druhé straně ve formě doporučeného dopisu.
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4.5. Obě strany se budou snažit řešit veškeré spory mimosoudní cestou. 

4.6. Tato smlouva se uzavírá ve dvou exemplářích, z nichž po jednom obdrží 
každá ze smluvních stran. 

................................................................... ......................................................................

komisionář komitent

- 4 -


