KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA
I. SMLUVNÍ STRANY
1. Komisionář: CAFÉ GALERIE ZELENÝ DŮM
190 16 Praha 9, Újezd nad Lesy, Třebětínská 591
tel.: 608 943 568
zastoupená:
Martinou Schiffmannovou, bytem Praha 9, Újezd nad Lesy, Ranská 269
IČO: 16166779
2. Komitent:...................................................................................................................
Adresa:……………………………………….............................................................
E-mail:……………………………………………………………………………….
Tel.: .............................................................................................................................
Bankovní
spojení:……………………………………………………………………………….

II. PŘEDMĚT SMLOUVY
Komisionář se zavazuje, že vlastním jménem pro komitenta zařídí prodej jeho obrazů či
uměleckých děl na jeho účet za níže specifikovaných podmínek.

III. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Komisionář převezme obrazy komitenta do galerie na základě předávacího protokolu,
který bude obsahovat soupis všech obrazů s cenami požadovanými komitentem a ve
kterém bude uvedena doba zapůjčení obrazů do komisního prodeje. Takovýto protokol
bude přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
2. Komitent se zavazuje, že uhradí komisionáři za 4 týdny vystavení obrazů nájemné za
výstavní plochu jedné místnosti ve výši 6 000,- Kč. Nájemné bude hrazeno při podpisu
smlouvy a zahrnuje rovněž náklady galerie na tisk pozvánek a inzerci.
3. Komitent se zavazuje, že umožní komisionáři pořízení fotografické dokumentace všech
vystavených obrazů. Komisionář má právo tyto fotografie uvádět ve svých katalozích a
reklamách.
4. Komisionář po dohodě s komitentem umožní komitentovi uspořádání vernisáže či
zahájení výstavy. Komitent na své náklady zajistí k vernisáži úvodní slovo a případně
hudbu, bude-li chtít, i občerstvení. Komisionář na své náklady pravidelně inzeruje v
Klánovickém, Újezdském, Běchovickém a Kolodějském zpravodaji.
5. Komisionář čestně prohlašuje, že je pojištěn proti živelné pohromě a krádeži do výše
500.000,
-.
Číslo
smlouvy
8603317397
–
Poj.
Kooperativa.

IV. ODMĚNA KOMISIONÁŘE A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6. Komisionář a komitent se dohodly, že obstaravateli náleží úplata za zajištění komisního
prodeje ve výši …….. % z tržeb realizovaných z komisního prodeje. Úplata zahrnuje i
náklady, které měl obstaravatel se zajištěním komisního prodeje. Úplata bude odečtena z
prodejní ceny.
7. Jakékoliv snížení komitentovy ceny musí být s komitentem konzultováno a telefonicky
odsouhlaseno.
8. V případě prodeje uměleckého díla převede komisionář na účet komitenta požadovanou
částku, která je uvedena v předávacím protokolu. Platba může být provedena v hotovosti
proti dokladu o převzetí peněžní částky.
9. Peníze převede nebo předá komisionář komitentovi do 10 dnů ode dne prodeje
uměleckého díla.

V. DOBA PLNĚNÍ
Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to od data
podpisu této smlouvy do data vrácení obrazů či uměleckých děl komitentovi v souladu s výše
uvedeným předávacím protokolem.

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom z nich. Změny a dodatky k této smlouvě se mohou dělat pouze v písemné formě a za
souhlasu obou smluvních stran. Obě smluvní strany potvrzují, že si před podpisem tuto
smlouvu přečetly a že tato je uzavřena na základě svobodné vůle obou smluvních stran, což
stvrzují svými podpisy.

V Praze dne .............................................

Komisionář:

Komitent:

Café Galerie Zelený Dům
Třebětínská 591, 190 16 Praha 9, Czech Republic
Tel.: +420 608 943 568

