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Vzorová zmluva                    č. 6   
 
 

Zmluva o obchodnom zastúpení 
uzavretá v zmysle § 652 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.,  Obchodný zákonník v znení 

neskorších právnych predpisov medzi 
 

Čl. I Zmluvné strany 
 
1. Zastúpený: 
Obchodné meno/Názov: 
Miesto podnikania/Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Číslo účtu 
Bankové spojenie: 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v _________, Oddiel: ____, Vložka 
č._____ 
 
 
 
(ďalej len „Zastúpený“) 
 
 
2. Obchodný zástupca: 
 
Obchodné meno/Názov: 
Miesto podnikania/Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Číslo účtu 
Bankové spojenie: 
Zapísaný na Obvodnom úrade v _________, Živnostenský register č. ______/ 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v __________, Oddiel: ____, Vložka č. 
____ 
 
(ďalej len „Obchodný zástupca“) 
 
Zastúpený a Obchodný zástupca  ďalej spolu len „Zmluvné strany“. 
 

Čl. II  
Predmet zmluvy o obchodnom zastúpení 

 
1. Predmetom tejto zmluvy o obchodnom zastúpení (ďalej len „Zmluva“) je záväzok 

Obchodného zástupcu vyvíjať činnosť smerujúcu k uzatváraniu zmlúv na predaj 
tovaru dodávaného Zastúpeným, najmä získavať a odovzdávať Zastúpenému 
objednávky tovaru od tretích osôb. 

2. Obchodné zastúpenia bude vykonávať Obchodný zástupca v mene Zastúpeného 
a na jeho účet. 

3. Zastúpený sa zaväzuje zaplatiť Obchodnému zástupcovi províziu. 
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Čl. III  
Tovar 

 
Obchodný zástupca bude na základe tejto Zmluvy sprostredkovávať predaj 
kompresorov, ktorého značka a typy sú súčasťou prílohy č. 1 k tejto Zmluve (ďalej 
len „Tovar“). 

 
Čl. IV 

Územná oblasť 
 

Obchodný zástupca sa zaväzuje vykonávať činnosť podľa tejto Zmluvy v regióne 
Slovensko. 

 
Čl. V 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 
 

1. Obchodný zástupca sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje ponúkať Tovar a prijímať 
pre Zastúpeného objednávky len v rozsahu skladbe a za podmienok určených 
Zastúpeným. 

2. Obchodný zástupca sa zaväzuje, že neuzatvorí zmluvu o obchodnom zastúpení 
v územnej oblasti uvedenej v čl. III. tejto Zmluvy, ktorej predmetom by bolo 
sprostredkovávanie predaja obdobného alebo rovnakého tovaru ako je Tovar 
určený v čl. III. tejto Zmluvy na účet inej osoby. 

3. Obchodný zástupca preberá zodpovednosť za zverený osobný automobil a mobilný 
telefón, ktoré sú špecifikované v čl. VII tejto Zmluvy a Obchodný zástupca ich od 
Zastúpeného preberie na základe písomného preberacieho protokolu.  

4. Obchodný zástupca sa zaväzuje, že bude riadne hospodáriť so zvereným osobným 
automobilom  a mobilným telefónom a bude ich chrániť pred odcudzením, stratou, 
zničením alebo poškodením a vykoná všetky potrebné opatrenia zamerané na 
zabránenie vzniku škody na zverenom osobnom automobile a mobilnom telefóne, 
najmä opatrenia na zabránenie odcudzeniu, strate alebo zničeniu zvereného 
osobného automobilu a mobilného telefónu. 

5. Akýkoľvek Tovar, ktorý Obchodný zástupca predá zákazníkovi v súlade s touto 
Zmluvou bude zákazníkovi dodaný výlučne na základe dodacieho listu 
Zastúpeného, ktorý musí zákazník podpísať, datovať a pripojiť odtlačok firemnej 
pečiatky. Originál dodacieho listu odovzdá Obchodný zástupca Zastúpenému pre 
účely fakturácie a evidencie obehu Tovaru. 

6. Obchodný zástupca sa touto Zmluvou zaväzuje, že si bude uhrádzať náklady, 
ktoré mu vzniknú v súvislosti s činnosťou Obchodného zástupcu podľa tejto 
Zmluvy okrem nákladov, ktoré sa podľa tejto Zmluvy zaväzuje Obchodnému 
zástupcovi uhrádzať Zastúpený (PHM, faktúry za mobilný telefón). 

7. V prípade zániku tejto Zmluvy je Obchodný zástupca povinný ku dňu zániku tejto 
Zmluvy vrátiť Zastúpenému  osobný automobil a mobilný telefón, ktoré mu boli 
zverené v stave, v akom mu boli zverené. Na bežné opotrebenie sa neprihliada. 

8. Obchodný zástupca sa zaväzuje oznamovať Zastúpenému vady  vyskytujúce sa na 
Tovare a v súlade s jeho pokynmi vybavovať reklamácie zákazníkov. 

9. Zastúpený sa zaväzuje oznámiť Obchodnému zástupcovi, že uzavrel zmluvu 
o obchodnom zastúpení, ktorej predmetom bude dojednávanie a uzatváranie 
obchodov na Tovar, s iným obchodným zástupcom. V prípade, že takúto zmluvu 
Zastúpený uzavrie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Obchodného 
zástupcu, Obchodný zástupca je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.    

10. Obchodný zástupca sa zaväzuje, že bude vykonávať činnosť podľa tejto Zmluvy 
s vynaložením odbornej starostlivosti, dbať na obchodné záujmy Zastúpeného 
a riadiť sa jeho pokynmi.  

11. Obchodný zástupca nesmie oznámiť údaje získané od zastúpeného pri svojej 
činnosti bez súhlasu Zastúpeného iným osobám alebo ich využiť pre seba alebo 
pre iné osoby, ak by to bolo v rozpore so záujmami Zastúpeného. Obchodný 
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zástupca má túto povinnosť 1 rok po zániku tejto Zmluvy. 
 

 
Čl. VI 

Splnomocnenie 
 

Zastúpený splnomocňuje Obchodného zástupcu vykonávať činnosti uvedené v tejto 
Zmluve a za týmto účelom vyhotoví Obchodnému zástupcovi splnomocnenie na 
osobitnej listine oddelenej od tejto Zmluvy.  
 

Čl. VII 
Provízia 

 
1. Zastúpený sa zaväzuje Obchodnému zástupcovi zaplatiť províziu vo výške X% 

z ceny Tovaru, ktorý bol predaný na základe objednávok. Zastúpený vypláca 
Obchodnému zástupcovi províziu mesačne, vždy k 10. dňa mesiaca nasledujúceho 
po mesiaci, v ktorom sa obchody (objednávky Tovaru) uskutočnili. 

2. Zastúpený poskytne na účely plnenia tejto Zmluvy Obchodnému zástupcovi 
osobným automobil zn......................, č. motora .................., a mobilný telefón 
zn............, výrobné číslo.............., tel. číslo............., volací 
program......................., ktoré sú vlastníctvom Zastúpeného. Zastúpený sa 
zaväzuje Obchodnému zástupcovi uhrádzať náklady za spotrebované pohonné 
hmoty, ktoré boli vynaložené v súvislosti  s plnením povinnosti podľa tejto Zmluvy 
a tiež telekomunikačné náklady.  

3. Obchodný zástupca je povinný Zastúpenému predložiť faktúru, na základe ktorej 
bude Zastúpený Obchodnému zástupcovi vyplácať províziu. Obchodný zástupca je 
povinný predložiť faktúru za do 3. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý 
sa obchodná činnosť podľa tejto Zmluvy uskutočnila. Spolu s faktúrou odovzdá 
Obchodný zástupca Zastúpenému objednávky, resp. dodacie listy. Faktúra musí 
spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov. 

4. Pokiaľ Obchodný zástupca nedoručí Zastúpenému faktúru podľa bod 3 tohto 
článku včas (bod 3 tohto článku)  posúva sa výplatný termín provízie podľa bodu 
1 tohto článku o dobu omeškania Obchodného zástupcu s doručením faktúry 
Zastúpenému. To isté platí aj v prípade, že faktúra je chybná a je potrebné 
doručiť opravnú faktúru. 

Čl. VIII 
Výpoveď 

 
1. Ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo vypovedať túto Zmluvu v prípade, že 

druhá zmluvná strana poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť uvedenú v tejto 
Zmluve. Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená druhej zmluvnej strane 
inak je neplatná.  

 
2. Výpovedná doba je 3 mesiace od doručenia výpovede. 
 
3. Výpoveď sa považuje za doručenú najneskôr 5. deň po jej odovzdaní na poštovú 

prepravu. Rozhodujúci je dátum pečiatky na prepravovanej zásielke. 
 
 

Čl. IX 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Vzťahy Zmluvných strán, ktoré zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných predpisov Slovenskej 
republiky. 

2. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda účinnosť dňom jej 
podpísania Zmluvnými stranami. 
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3. Akékoľvek zmeny zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody 
Zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými 
stranami. 

4. Účastníci podpisom tejto Zmluvy zároveň potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie 
je ničím obmedzená a sú plne spôsobilí na právne úkony. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu plne porozumeli, 
táto bola spísaná na základe ich slobodnej vôle, že jej text je zrozumiteľným 
vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle, že Zmluvu neuzatvárajú v tiesni 
ani za jednostranne výhodných podmienok a na znak súhlasu pripájajú svoje 
podpisy. 

6. Táto Zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť 
originálu. 

 
 
V  .........................dňa......................... 
 
 
 
 
_____________________          _____________________                            
          Zastúpený                                                                Obchodný zástupca 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 


