
Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

uzavřená dle § 652 a násl. Obchodního zákoníku

mezi

Zastoupeným:

Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o.

Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41

Kontaktní adresa: Fügnerova 667/7, Liberec, 460 01

Telefon: 485 110 242                     Fax: -

E-mail: info@ckklea.cz                      webové stránky:               www.ckklea.cz

IČO: 44222777         DIČ: CZ 44222777

Bankovní spojení : KB, číslo účtu  43-3552800237/0100

(dále jen zastoupený)

a

Obchodním zástupcem:

Cestovní kancelář/agentura:....................................................................................................................

Sídlo:..........................................................................................................................................................

Kontaktní adresa:.....................................................................................................................................

Telefon:.................................................................Fax:.............................................................................

E-mail:...................................................................webové stránky:........................................................

IČO:........................................DIČ:.........................................................PLÁTCE DPH    ANO*  NE*

Bankovní spojení, č. účtu:........................................................................................................................

Zapsána v OR ………………………………………………………………………………….
(dále jen obchodní zástupce)
* nehodící se škrtněte
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I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zastoupený prohlašuje, že je v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb. oprávněn podnikat s předmětem 
podnikání  jako cestovní  kancelář,  což dokládá  kopiemi  výpisu  z  obchodního rejstříku a  koncesní 
listiny vydané živnostenským úřadem, jež tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha      č. 1.
Obchodní  zástupce prohlašuje,  že  je  v  souladu se  zákonem č.  159/1999 Sb.  oprávněn podnikat  s 
předmětem podnikání  jako  cestovní  kancelář/agentura,  což dokládá  kopiemi  výpisu  z  obchodního 
rejstříku (pokud má zákonem uloženo zapsání  v OR) a koncesní  listiny nebo živnostenského listu 
vydané živnostenským úřadem, jež tvoří nedílnou součást  této smlouvy jako příloha č. 2.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je provizní prodej zájezdů, pobytů a dalších produktů z nabídky zastoupeného za 
podmínek stanovených v této smlouvě. Obchodní zástupce se zavazuje prodávat produkty jménem a 
na účet zastoupeného dle jeho nabídky s tím, že zastoupený se zavazuje zaplatit obchodnímu zástupci 
za jeho činnost odměnu - provizi ve výši dle níže uvedených podmínek.

III. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zastoupený:

1.1 zavazuje  se  poskytnout  obchodnímu  zástupci  všechny  informace  a  podklady  pro  prodej 
zájezdů,  a  to  zejména  katalogy,  aktuální  nabídky  a  jiné  podklady  k  prodeji,  smlouvy  o 
zájezdech a všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech

1.2 odpovídá klientům za kvalitu, rozsah a obsah služeb, které jsou předmětem prodeje v rozsahu 
stanoveném zákonem o cestovním ruchu a všeobecnými podmínkami pro účast na zájezdech 
vydaných zastoupeným pro smluvní období

1.3 je povinen obchodního zástupce průběžně informovat o případných změnách v nabídce
1.4 zavazuje  se  uhradit  obchodnímu  zástupci  provizi  z  objednaných  kapacit  za  realizované 

objednávky ve sjednané výši

2. Obchodní zástupce:

2.1 zavazuje se nabízet a prodávat zájezdy zastoupeného, a to zejména jejich zařazením do svých 
nabídkových materiálů

2.2 je  povinen  uzavírat  cestovní  smlouvu  se  zákazníkem  výhradně  s  použitím  formulářů 
zastoupeného a je odpovědný za jejich průkazné předání klientovi

2.3 je  povinen  zákazníkovi  řádně,  včas,  pravdivě  a  úplně  poskytnout  veškeré  informace  o 
zájezdech a službách, které jsou předmětem prodeje této smlouvy, stejně jako i o podmínkách, 
za kterých jsou prodávány a realizovány

2.4 zavazuje se vybrat od zákazníka platbu za zájezd s tím, že pokud zákazník zájezd objednává 
v termínu delším, než je 30 dní před nástupním termínem, vybere od zákazníka při podpisu 
cestovní smlouvy zálohu ve výši 50 % z celkové ceny objednaných služeb a doplatek vybere 
nejpozději 30 dnů před nástupním termínem. V případě, že zákazník objednává a podepisuje 
cestovní smlouvu v termínu kratším 30 dnů před nástupem, vybere od zákazníka plnou cenu 
objednaných služeb

2.5 zavazuje  se  včas  a  řádně  zaslat  platbu  uhrazenou  účastníkem  zájezdu  ve  prospěch 
zastoupeného ve stanovené době
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IV. PROVIZNÍ PODMÍNKY

Obchodní zástupce prodává zájezd za cenu stanovenou zastoupeným v katalogu zastoupeného, příp. 
v dodatečných nebo speciálních nabídkách. 

Výše provize:
10  %    včetně  DPH ze  základní  ceny zájezdu  účtované  zákezníkovi  při  prodeji  za  plné  ceny 
z katalogu

7  %   včetně  DPH  ze  základní  ceny  zájezdu  účtované  zákazníkovi   při  prodeji  zákazníkovi 
s poskytnutím slevy  za včasný nákup, z dodatečné  nebo speciální nabídky zastoupeného a ze zájezdů 
zastoupeného zahrnutých v nabídce „CENOVÁ BOMBA“, tzn. zájezdů se slevou na poslední chvíli.

Provize  je  odečtena z vyúčtování  objednaných služeb (vystavené faktury)  a obchodní  zástupce je 
povinen na tuto provizi vystavit fakturu – daňový doklad ihned po skončení zájezdu (plátci DPH na 
této faktuře vyčíslí provizi a základ daně; neplátci DPH na faktuře uvedou, že NEJSOU plátci DPH) a 
zaslat  ji  k proúčtování  zastoupenému.  Na  této  vystavené  faktuře  bude  uvedeno,  že  provize  byla 
odečtena z faktury za pobyt a tudíž není k úhradě. 

Zvýšení provize:

Po dosažení  obratu 600 tis. Kč  za prodej zájezdů zastoupeného v daném kalendářním roce (obratem 
je míněna fakturovaná cena zájezdů ) je zástupci poskytnuta jednorázová odměna 10.000,- Kč a při 
dalším prodeji za ceny z katalogu nebo z dodatečné nabídky zastoupeného je provize zvýšena na 11% 
včetně DPH, zvýšení se netýká prodeje zájezdů  s poskytnutím slevy za včasný nákup a slevy LAST 
MINUTE.

 U samostatné dopravy bez zájezdu je poskytnuta provize ve výši  5 % včetně DPH z ceny za 
dopravu. 

V případě, že objednávka není z důvodu storna zájezdu realizována a provize již byla 
poskytnuta, je obchodní zástupce povinen ji, na základě dobropisu vystaveného zastoupeným, 
vrátit.

V. ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN

Každá  ze  smluvních  stran  nese  odpovědnost  za  škody  a  vady,  ke  kterým  dojde  v  důsledku 
nesprávného a nepravdivého informování druhé strany.
Obchodní  zástupce  nese  odpovědnost  za  škody a  vady,  které  vznikly klientovi  nesprávným nebo 
nepravdivým informování o obsahu, programu a průběhu jednotlivých zájezdů.

VI. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti  a účinnosti  dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami. Obě smluvní strany jsou oprávněny smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez 
udání  důvodu.  Výpovědní  lhůta  činí  1  měsíc  od  doručení  výpovědi.  Obě  smluvní  strany  jsou 
oprávněny  od  této  smlouvy  okamžitě  odstoupit  v  případě  ztráty  oprávnění  k  podnikání.  Účinky 
odstoupení  nastávají   jeho  doručením  druhé  straně.  Po  ukončení  smluvního  vztahu  musí  být 
oboustranné závazky stran do 1 měsíce od ukončení smluvního vztahu vyrovnány.

3



VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré informace a údaje získané stranami  při  provádění obchodního zastoupení jsou předmětem 
obchodního tajemství a smluvní strany jsou povinny toto zachovat i po skončení této smlouvy.
Tuto  smlouvu  lze  měnit  nebo  doplňovat  pouze  písemnými  a  číslovanými  dodatky  podepsanými 
zástupci obou smluvních stran.
Pokud dojde k jakýmkoliv změnám u obou smluvních stran, které by mohly mít vliv na plnění této 
smlouvy, budou se obě smluvní strany neprodleně informovat.
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, a každá smluvní 
strana obdrží jeden stejnopis.

VIII. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 Doklady živnostenského oprávnění zastoupeného
Příloha č. 2 Doklady živnostenského oprávnění obchodního zástupce

V Liberci  dne......................                                  V .......................dne......................

.......................................................        ......................................................
        CK Klea .                     Obchodní zástupce
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Příloha č. 3
PLNÁ MOC 

na základě a v rozsahu smlouvy o obchodním zastoupení uzavřené dne..................................................
Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o.

Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41

Kontaktní adresa: Fügnerova 667/7, Liberec, 460 01

Telefon: 485 110 242                     Fax: -

E-mail: info@ckklea.cz                      webové stránky:               www.ckklea.cz

IČO: 44222777         DIČ: CZ 44222777

Bankovní spojení : KB, číslo účtu  43-3552800237/0100

zmocňuje

Cestovní kancelář/agenturu:....................................................................................................................

Sídlo:..........................................................................................................................................................

Telefon:.................................................................Fax:.............................................................................

E-mail:...................................................................webové stránky:........................................................

IČO:.......................................................................DIČ:............................................................................

Zastoupenou:.............................................................................................................................................

jako obchodního zástupce

k nabízení a prodeji zájezdů a služeb cestovního ruchu organizovaných cestovní kanceláří  Klea a to 
na její účet.

Obchodní zástupce je oprávněn:
- nabízet a prodávat zájezdy a služby cestovní kanceláře Klea
- uzavírat v zastoupení cestovní smlouvy
- inkasovat od klientů platby za zájezdy CK Klea. a následně je převádět na její účet

Obchodní zástupce není oprávněn:
- převádět úplně nebo částečně svá práva a povinnosti na třetí osobu

V .......................dne......................                                  V......................dne......................

.......................................................        ......................................................
         CK Klea - Lucie Kozderková                      obchodní zástupce
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