
KRÁTKÁ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ 
pro oblast EU 

 
Mezi obchodním zástupcem _________________________________________________________ 
 
se sídlem v _______________________________________________________________________ 
 
 
a podnikatelem ___________________________________________________________________ 
 
se sídlem v _______________________________________________________________________ 
 
se uzavírá následující zastupitelská smlouva: 
 
1. Jmenování obchodního zástupce 
 
Zástupce je činný v označeném smluvním území jako výhradní zástupce. Sjednává se, že 
podnikatel nepověří prodejem výrobků zákazníkům na smluvním území nikoho kromě 
obchodního zástupce.  
 
2. Smluvní území 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
3. Výrobky 
 
Toto ujednání se vztahuje na zastupování veškerých výrobků vyrobených nyní a také 
v budoucnosti. 
 
4. Provize 
 
Provize činí  ____  % z  hodnoty smlouvy netto včetně právě platné obratové daně (daně 
z přidané hodnoty) a před odpočtem případného skonta výrobků, které jsou dodány 
zákazníkům na smluvním území.  
 
5. Ukončení 
 
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Výpověď ze strany obchodního zástupce nebo 
podnikatele musí mít písemnou formu. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců.  
 
 

_______________________ 

(Datum) 
 
_______________________________________ _______________________________________ 

(podpis obchodního zástupce) (podpis podnikatele) 
 

 Respektujte, prosím, vysvětlivky ke krátké smlouvě o obchodním zastoupení. 



 

 
Vysvětlivky ke KRÁTKÉ SMLOUVĚ O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ pro oblast EU 

 

Důležité upozornění: 

Tento dokument slouží k okamžité fixaci ústně uzavřené smlouvy o obchodním 
zastoupení. Dokument nemůže a nemá nahradit individuálně vytvořenou písemnou 
smlouvu a právní poradenství, které v každém případě doporučujeme. Podle toho nemůže 
v žádném případě osoba nebo organizace, která dává k dispozici tento dokument, převzít 
ručení. 

 
Obchodním agentem je ten, kdo je někým jiným (v dalším textu je označen jako 
„podnikatel“) trvale pověřen zprostředkováním nebo uzavíráním obchodů svým jménem a na 
svůj účet, s výjimkou nemovitostí, a tuto činnost vykonává samostatně a živnostenským 
způsobem.  
 
K obchodnímu zástupci: 
Jmenujte řádným způsobem a plným jménem obchodního zástupce. V mnoha případech 
dochází např. k nejasnostem, zda byl pověřen obchodní zástupce jako jedinec nebo obchodní 
agentura jako společnost.  
 
K podnikateli: 
Specifikujte pečlivě a řádným způsobem společnost nebo osobu, s níž uzavře obchodní 
zástupce dohodu. Je to např. dceřiná společnost? Bude obchodní zástupce činný pro více než 
jednu firmu? 
 
Ke jmenování obchodního zástupce na exkluzívní, výhradní nebo nevýhradní bázi: 
Při exkluzívním ujednání garantuje podnikatel obchodnímu zástupci, že nepověří na 
smluvním území žádného jiného obchodního zástupce a sám na tomto smluvním území nebude 
přímo prodávat.  
 

 Pokud dojde k exkluzívnímu ujednání, měla by být do bodu 1 krátké smlouvy o obchodním 
zastoupení vložena následující klausule: „Sjednává se, že zákazníci na smluvním území se 
zásobují výrobky výlučně prostřednictvím obchodního zástupce“.  

 
Při výhradním ujednání garantuje podnikatel obchodnímu zástupci pouze to, že nepověří na 
smluvním území žádného jiného obchodního zástupce. Vyhrazuje si však právo, prodávat 
přímo na smluvním území sám, a to buď přímo zákazníkům nebo všeobecně v konkurenci 
s obchodním zástupcem. 
 

 Pokud dojde k výhradnímu ujednání, měla by být do bodu 1 krátké smlouvy o obchodním 
zastoupení vložena následující klausule: „Sjednává se, že podnikatel nepověří na 
smluvním území prodejem výrobků zákazníkům nikoho kromě obchodního zástupce“. 

 
Pokud nedojde k ujednání ani na exkluzívní ani na výhradní bázi (nevýhradní ujednání), 
vyhrazuje si podnikatel právo, pověřit zprostředkováním svých produktů na smluvním územi 
další obchodní agenty nebo sám přímo na smluvním územi prodávat, a to buď přímým 
zákazníkům nebo všeobecně v konkurenci s obchodním zástupcem. 
 
Ke smluvnímu území: Vložte popis smluvního území.  
 
K provizi: Vložte sazbu provize.  
 


