
  

SMLOUVA   O   OBCHODNÍM  ZASTOUPENÍ 
uzavřená dle ustanovení § 652 a násl. obchodního zákoníku 

 

 
 
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE:  
 
 
 
 
 
 

a 
ZASTOUPENÝ: Univerzální čistá voda a.s. 
zastoupený: Ing.Jaroslavem Hanzalem 
se sídlem:  Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 Zličín 
IČO:        14799197             DIČ  CZ-14799197 

Společnost je zapsána v OR KOS v Praze oddíl B vložka 754 
                 

 
Smluvní strany se dohodly takto: 
 

1. Předmět smlouvy 
Obchodní  zástupce  se  zavazuje  soustavně  vyvíjet   činnost směřující k prodeji a nájmu 

základních komodit: 
• filtry a zařízení na úpravu vody pro pitné i technické účely 
• úpravny vody pro pitné účely 
• úpravny vody pro technické účely 

Tyto základní komodity mohou být dále upřesňovány v seznamech, které budou tvořit 
nedílnou součást této smlouvy. 
 

2. Trvání smlouvy 
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být ukončena po vzájemné dohodě 

smluvních stran kdykoliv nebo tříměsíční výpovědí kterékoliv ze smluvních stran.  Výpověď 
musí být druhé straně prokazatelně doručena. Obě strany však v tomto případě musí řádně 
dokončit obchodní případy. 
 

3. Závazky obchodního zástupce 
Obchodní zástupce je povinen uskutečňovat činnost s vynaložením odborné péče, dbát 

znalých zájmů zastoupeného a řídit se pokyny zastoupeného. 
Obchodní zástupce průběžně informuje zastoupeného o vývoji trhu a všech okolnostech, 

týkajících se prodeje a nájmu uvedených komodit, jakož i o jednotlivých obchodních 
případech. 

 Obchodní zástupce nesmí sdělit údaje získané od zastoupeného při své činnosti bez 
souhlasu zastoupeného jiným osobám nebo je využít pro sebe nebo jiné osoby, pokud by to 
bylo v rozporu se zájmy zastoupeného. Tato povinnost trvá i po ukončení obchodního 
zastoupení. 

 Pokud obchodní zástupce obdrží od zastoupeného funkční vzorky nabízeného zboží, je 
povinen je řádně opatrovat, neboť zůstávají majetkem zastoupeného. Obchodní zástupce je 

® 

Univerzální   čistá   voda,  akciová  společnost 
  



oprávněn je ponechat kupujícímu k vyzkoušení. Obchodní zástupce je povinen je vrátit po 
ukončení smlouvy zastoupeného. 
 
 
4. Závazky zastoupeného 

Zastoupený se zavazuje předat obchodnímu zástupci obecné propagační materiály, 
katalogy a ceníky. 

Zastoupený je povinný poskytnout provizi obchodnímu zástupci dohodnutou v této 
smlouvě. 

Zastoupený může zmocnit obchodního zástupce, aby při veškerých jednáních 
souvisejících s uzavřením smluv v rámci tohoto obchodního zastoupení jednal jménem 
zastoupeného.  Plná moc k uzavírání smluv bude přiložena zvlášť. 
   

5. Provize 
Obchodní zástupce má nárok  na provizi v procentním vyjádřením z realizované dodávky 

ve výši 10 % (bez DPH). 
Úhrada provize bude obchodnímu zástupci vyplacena do 14 dnů po ukončení platby od 

zákazníka a v případě pronájmu zařízení do 14 dnů po splátce. 
Náklady spojené s činností obchodního zástupce si hradí obchodní zástupce sám. 

 

6. Ustanovení společná a závěrečná 
Obě smluvní strany prohlašují, že k sobě nejsou v žádném pracovně právním vztahu. 
Obchodní zástupce prohlašuje, že je ke své činnosti řádně pojištěn. 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Jakékoliv změny a doplňky této 

smlouvy mohou být učiněny pouze písemně. 
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

jeden výtisk. 
 

7. Přílohy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V ____________________ dne _____________        V __________________ dne _____________ 
 
 
 
 
 
 
 
       _____________________                                                               __________________ 
              obchodní zástupce                                                                          zastoupený 
 
telefon                                                                        :                                 602378631 
fax                                                                                                                257952261 
e-mail                                                                                                           info@ucv.cz 


