
 

SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ  

Uzavřená dle ustanovení § 2455 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

 

právnická osoba / fyzická osoba...................., IČ / r.č..............  

se sídlem ......................................................, PSČ .................  

zastoupená ..............................................................................  

zapsaná v obchodním rejstříku ............................................  

 (dále jen „komisionář“) 

 

a 

 

právnická osoba / fyzická osoba...................., IČ / r.č..............  

se sídlem ......................................................, PSČ .................  

zastoupená ..............................................................................  

zapsaná v obchodním rejstříku ............................................  

 (dále jen „komitent“)  

 

tuto komisionářskou smlouvu, jak její znění dále následuje  

 

 

I.  

Komisionář očekává, že v nejbližší době se stane vlastníkem pohledávek za společností Firma, IČ 

…………….., (dále jen „Dlužník“), které v současné době vlastní Firma, IČ ……………, se sídlem 

……………………………., v nominální hodnotě vyčíslené ke dni …………… na ………………..,- Kč 

(dále jen „Nominální hodnota“).  Komisionář očekává, že současně s těmito pohledávkami získá i 

veškeré zajišťovací instrumenty, které se k těmto pohledávkám vztahují a které jsou specifikovány v 

příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. Pro účely této smlouvy budou pohledávky 

spolu s veškerým příslušenstvím, součástmi a zajištěním pohledávek označovány jako pohledávky. 

Protože komitent má zájem získat do svého vlastnictví veškerá nebo některá aktiva z majetku dlužníka 

a/nebo převzít do svého vlastnictví většinu nebo všechny akcie emitované dlužníkem a/nebo získat do 

svého vlastnictví pohledávky (dále také jako „majetek“), dohodly se smluvní strany na této smlouvě.  

 

 

II.  

2.1 Komisionář se zavazuje, že v den, kdy nabude od Firma pohledávky specifikované v čl. I. této 

smlouvy, vyrozumí o této skutečnosti komitenta, a to formou předložení originálu smlouvy, kterou 

uzavře s firmou ohledně postoupení pohledávek.  

2.2 Komisionář se zavazuje, že v případě, získá-li do svého vlastnictví pohledávky dlužníka, umožní 

komitentu a zajistí pro něj na jeho účet jménem komisionáře, aby  



 získal do svého vlastnictví všechna a/nebo některá aktiva dlužníka dle výběru komitenta,  

nebo  

 získal do svého vlastnictví všechny nebo většinu akcií emitovaných dlužníkem, dle výběru 

komitenta, nebo  

 získal do svého vlastnictví pohledávky,  

a to za cenu, za kterou komisionář nabude do svého vlastnictví pohledávky od Firma. 

K tomuto účelu učiní komisionář všechny potřebné úkony a kroky, a to v souladu se zákony České 

republiky.  

 

2.3 Komitent se zavazuje, že učiní vše potřebné a vyvine potřebnou součinnost, aby  

 získal do svého vlastnictví všechna a/nebo některá aktiva dlužníka, nebo  

 získal do svého vlastnictví všechny nebo většinu akcií emitovaných dlužníkem, nebo  

 získal do svého vlastnictví pohledávky.  

 

 

III.  

3.1 Smluvní strany se dohodly, že komitent se zavazuje komisionáři za jeho činnost zaplatit úplatu 

stanovenou takto:  

- při ceně za majetek dlužníka do výše ……. % úplata ve výši ……. % z Nominální hodnoty  

- při ceně za majetek dlužníka do výše ……. % úplata ve výši ……. % z Nominální hodnoty  

- při ceně za majetek dlužníka do výše ……. % úplata ve výši …… % z Nominální hodnoty  

- při ceně za majetek dlužníka do výše ……. % úplata ve výši …… % z Nominální hodnoty, 

která je splatná nejpozději do 1 měsíce po té, co komisionář vydá kometentovi majetek dlužníka, a 

to na základě faktury vystavené komisionářem se splatností 10 dnů. 

 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že komitent poskytne komisionáři zálohu na částku uvedenou v bodě 

2.2 této smlouvy, která slouží na úhradu kupní ceny za majetek dlužníka a komitent s jejím užitím 

komisionářem výslovně souhlasí. První část zálohy ve výši ……………..,- Kč uhradí komitent 

komisionáři bezhotovostně na základě faktury vystavené komisionářem s obvyklými náležitostmi, 

se splatností dne ……………... Druhou část zálohy ve výši rozdílu mezi částkou ve výši 

……………….,- Kč a částkou, za kterou komisionář příp. nabude do svého vlastnictví pohledávky 

od Firmy uhradí komitent komisionáři na základě faktury vystavené komisionářem s obvyklými 

náležitostmi, se splatností dne ………………. Konečné vyúčtování s připočtením DPH provede 

komisionář fakturou po uskutečnění kroků označených v bodě 2.2 této smlouvy.  

3.3 Smluvní strany se dohodly, že zálohy uvedené v bodě 3.2 této smlouvy budou hrazeny 

bezhotovostním způsobem, a to převodem příslušné částky na účet, který společně založí pro 

účely této smlouvy obě smluvní strany a podpisové a dispoziční právo budou mít pouze osoby 

určené komisionářem. Smluvní strany se dále dohodly, že takto zřízený účet pro potřeby úhrad 

záloh komisionáři bude po uhrazení kupní ceny za pohledávky dlužníka, které má komisionář 

získat do svého vlastnictví dle této smlouvy komisionáři zrušen, a že do doby zrušení tohoto účtu 

nebude použit k žádným jiným účelům.  

3.4 Komisionář se zavazuje v případě, že nebude z jakéhokoliv důvodu vybrán ze strany Firma jako 

vítěz veřejného výběrového řízení na nejvhodnější nabídku na úplatné postoupení pohledávek, 

zajistí, aby veškeré finanční prostředky, které zaplatí v souvislosti s účastí na tomto výběrovém 



řízení na účet Firma, byly vráceny na účet společně založený oběma smluvními stranami podle 

bodu 3.3 této smlouvy.  

3.5 V případě, že komisionář neumožní komitentovi nabýt majetek dlužníka, případně se mu nepodaří 

nabýt do svého vlastnictví pohledávky dlužníka z důvodů uvedených v článku 3.4 této smlouvy má 

právo na náhradu vynaložených nákladů, jejichž vyúčtování provede do 14ti dnů po zániku dle ust. 

článku IV. této smlouvy bodu 4.1, a to se splatností 10 dnů od vydání vyúčtování. 

3.6. Obstará-li komisionář výše uvedenou záležitost pro komitenta za výhodnějších podmínek, než 

jaké mu komitent určil, náleží prospěch z jedné poloviny komitentovi a z druhé poloviny 

komisionáři.  

3.7 Komisionář chrání komitentovy zájmy, které zná, a zpraví ho o každé okolnosti, která může mít vliv 

na změnu komitentova příkazu. 

3.8 Komisionář zpraví komitenta o plnění jeho příkazu. Po obstarání záležitosti provede vyúčtování, 

postoupí komitentovi práva nabytá v souvislosti s obstaráním záležitosti a vydá mu vše, co při tom 

získal. 

3.9 Smluvní strany se dohodly, že komitent uplatňuje svá práva proti dlužníku, od kterého 

 získal do svého vlastnictví všechna a/nebo některá aktiva dlužníka dle výběru komitenta,  

nebo  

 získal do svého vlastnictví všechny nebo většinu akcií emitovaných dlužníkem, dle výběru 

komitenta, nebo  

 získal do svého vlastnictví pohledávky. 

3.10 Neplní-li Firma povinnost ze smlouvy, kterou s ní komisionář uzavřel, vymůže si komitent sám, 

případně po dohodě smluvních stran komisionář na účet komitenta splnění této povinnosti.  

3.11 Komitent má právo odvolat příkaz k činnosti komisionáře jen do doby, než komisionář uzavře 

smlouvu o postoupení pohledávek dlužníka od Firmy. 

 

 

IV.  

4.1 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu s rozvazovacími podmínkami dle ust. § 548 odst. 2 zákona 

č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to:  

- účinky této smlouvy pominou, jestliže komisionář nenabude do svého vlastnictví pohledávky 

nejpozději do ……………….., a/nebo 

- komisionář nabude do svého vlastnictví pohledávky za cenu vyšší než ……. % Nominální 

hodnoty;  

za předešle uvedených podmínek závazky z této smlouvy zanikají, vyjma závazku komitenta 

k úhradě nákladů dle bodu 3.5.této smlouvy. 

V obou případech se komisionář zavazuje vrátit poskytnuté zálohy do 7 pracovních dnů poté, kdy 

pominuly účinky této smlouvy, na účet komitenta.  

 

 

V. 

5.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztah mezi smluvními stranami 

příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména ustanoveními § 2455 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

5.2 Smluvní strany se zavazují udržet v tajnosti jak uzavření této smlouvy, smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy o postoupení pohledávek, tak její obsah. Pro případ porušení této povinnosti se 



strana, která tuto povinnost poruší, zavazuje uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 

…………….,- Kč, tato smluvní pokuta je splatná ihned poté, kdy se smluvní strana neporušující 

tuto povinnost o porušení této povinnosti druhou smluvní stranou dozví.  

5.3 Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny této smlouvy budou výlučně ve formě písemných 

číslovaných dodatků. 

5.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každého z účastníků. 

5.5   Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

5.6 Účastníci prohlašují, že smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že nebyla uzavřena v tísni 

a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho ji podepisují.  

 

V………………….., dne ………………….  

  

 

komisionář        komitent  

      XX                                                          XY 

 

vlastnoruční podpis       vlastnoruční podpis  

titul, jméno, příjmení       titul, jméno, příjmení 


