
Obchodní dealerská smlouva 

uzavřená ve smyslu ustan. § 1746 odst. 2 ve spojení s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „smlouva“) 

I. Smluvní strany

IT TRADE, a.s.  
IČ: 273 90 411  
DIČ: CZ27390411  
sídlem Praha 10, Brtnická 1486/2, PSČ 101 00  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 
10253  
zastoupená Lukášem Ostratickým, prokuristkou společnosti  
číslo účtu: 35-6038520287/0100  
(jako „distributor“)  

a 

Firma :__________________________ Zapsaná:________________________  
Adresa sídla : __________________________ ________________________________ 
Jejímž jménem  
jedná : __________________________ Bank. spoj. : ______________________  
IČO : ______________________ Číslo účtu : ______________________  
DIČ : ______________________  

osoba pověřená obchodním stykem s prodávajícím: 
____________________________________________________  
e-mail: __________________________ tel.: _____________ fax:_______________
(jako „dealer“ nebo „kupující“)

II. Předmět plnění
a) Tato rámcová smlouva (obchodní dealerská smlouva), upravuje vzájemné smluvní vztahy,  v jejímž
rámci bude dealer, jako kupující, a distributor, jako prodávající, uzavírat jednotlivé kupní smlouvy o koupi
a prodeji zboží. Tato smlouva upravuje základní pravidla, pro uzavírání  jednotlivých kupních smluv
mezi Distributorem a Dealerem.

b) Uzavřením této smlouvy se kupující stává dealerem distributora a tato skutečnost ho opravňuje, aby
zboží zakoupené od distributora prodával dál svým zákazníkům vlastním jménem.  Distributor dále
nenese odpovědnost za smluvní vztah mezi Dealerem a koncovým zákazníkem.



c) Dealer prohlašuje, že je podnikatelem ve smyslu zákona č. 89 /2012 Sb., občanský zákoník, v
platném znění s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona“  v oboru činnosti „Velkoobchod a maloobchod“ nebo obdobném nebo subjekt
s obdobným postavením podle cizího práva. Tuto skutečnost Dealer prokazuje výpisem z obchodního
rejstříku nebo živnostenským listem, který tvoří  nedílnou  součást  této smlouvy. Změny právní formy
nebo vlastnických vztahů a změny v obchodním či živnostenském rejstříku u Dealera, je povinen Dealer
doložit  Distributorovi do 1 měsíce od takto uskutečněné změny.

d) Dealer a Distributor se dohodli, že jejich smluvní vztahy vyplývající  z této smlouvy a všech
jednotlivých kupních smluv uzavřených mezi nimi týkajících se  prodeje a koupě zboží od Distributora,
se budou řídit Obchodními podmínkami zveřejněnými na internetových stránkách
www.ittrade.cz  v platném  znění (dál pouze „ Obchodní podmínky“). Platné  Obchodní podmínky jsou
zveřejněné na internetové stránce www.ittrade.cz  a jsou k dispozici  v sídle společnosti IT TRADE, a.s.
Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou ke smlouvě přiloženy.
e) Dealer podpisem této smlouvy potvrzuje, že se s  Obchodními podmínkami seznámil.
f) Dealer i Distributor podpisem této smlouvy potvrzuji souhlas s Obchodními podmínkami .

g) Dealer bere na vědomí, že Distributor může  v průběhu trvání této smlouvy  platné Obchodní
podmínky změnit či upravit.  Distributor zveřejní  upravené / změněné Obchodní podmínky ( „ nové
Obchodní podmínky“) na svých stránkách www.ittrade.cz. Dnem zveřejnění na stránkách
www.ittrade.cz jsou Obchodní podmínky platné a účinné a  plně tak nahrazují  Obchodní podmínky dříve
platné. Zveřejněním „nových Obchodních podmínek se původní Obchodní podmínky ruší.

h) V případě, že by chtěl Dealer z důvodu změny Obchodních podmínek ukončit smlouvu
s Distributorem a přesto v průběhu výpovědní doby objednal zboží od Distributora, řídí se takto
uzavřená koupě již „novými Obchodními podmínkami“.

III. Cena dodávek a její placení

a) Distributor se zavazuje dodávat na základě objednávky Dealera zboží specifikované v  Dealerském
ceníku za ceny zveřejněné v  Dealerském ceníku. Platný Dealerský ceník je na internetové stránce
www.ittrade.cz. Zveřejněním nového Dealerského ceníku na stránkách www. ittrade.cz se původní
ceník ruší. 
b) Dealer je povinen za účelem koupě zboží u Distributora se u Distributora registrovat. Distributor na
základě registrace přidělí Dealerovi jméno a heslo na přístup k Dealerskému ceníku a  do internetového
obchodu Distributora. Distributor neodpovídá Dealerovi za škodu, která vznikne zneužitím přidělených
jmen a hesel pro vstup do internetového obchodu třetí osobou.

c) Distributor může s ohledem na předpokládaný odběr přidělit Dealerovi lepší dealerskou kategorii,
respektive s ním dojednat individuální cenu zboží.

d) Distributor je oprávněný vydat kdykoliv po dobu platnosti této smlouvy nový Dealerský ceník, který
nahrazuje Dealerský ceník do té doby platný a měnit ceny i bez předcházejícího upozornění.

e) Distributor může poskytnout Dealerovi tzv. kreditní limit.  V případě zhoršení platební disciplíny, je
Distributor oprávněný upravit kreditní limit, splatnost faktur nebo příslušnou dealerskou kategorii resp.
individuální ceny.

f) Pro případ prodlení s placením kupní ceny, se smluvní strany dohodly, na smluvní pokutě 0,05 % za
každý den prodlení od 1. Dne prodlení do 30. dne prodlení a od 31. dne prodlení na smluvní pokutě ve
výši 0,1 % za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná na základě vystaveného daňového dokladu
na její úhradu.

g) Obě smluvní strany výslovně uznávají formu emailové komunikace za platnou a právně závaznou
pro obě smluvní strany.

http://www.ittrade.cz/
http://www.ittrade.cz/
http://www.ittrade.cz/


IV. Platnost smlouvy

a) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z kterých každá strana obdrží jeden. Tato
smlouva nabývá platnosti  a účinnosti dnem podpisu oběma stranami a uzavírá se na dobu
neurčitou.

Práva a povinnosti ani finanční pohledávky, které by vznikly Dealerovi z této smlouvy nelze bez 
předchozího písemného souhlasu Distributora postoupit na třetí osobu . 

b) Smlouva může být vypovězena oběma stranami a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí
jeden měsíc, ode dne doručení  písemné výpovědi druhé smluvní straně. V případě, že by nedošlo
k doručení výpovědi zaslané prostřednictvím České pošty, počítá se za den doručení, desátý den
uložení poštovní zásilky.

c) Distributor neodpovídá Dealerovi za škody či obchodní ztráty, které Dealerovi  vzniknou přímo či
nepřímo z platného ukončení dealerské smlouvy ze strany Distributora.

d) Smluvní strany se dohodly, že práva z této smlouvy jsou promlčena ve lhůtě 3 let. Promlčecí doba
se počítá ode dne, kdy právo na promlčení mohlo být uplatněno po prvé.

e) Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem a platnou právní legislativou České republiky.

f) Spory, vzniklé mezi Dealerem a Distributorem se obě strany zavazují řešit smírnou cestou.
V případě, že nedojde k uzavření smíru, smluvní strany se dohodly, že v případě sporů náležejících
k obvodnímu / okresnímu soudu bude místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 10 a v případě
sporů věcně náležejících krajskému soudu bude věcně příslušný Městský soud v Praze.

g) Smlouva  může být   měněna pouze číselně označenými dodatky smluvních stran opatřenými
podpisy pověřených osob za Distributora i Dealera.. Dnem podpisu této smlouvy se ruší všechny
předcházející  ústní či písemné dohody a smlouvy uzavřené mezi Distributorem a Dealerem.

h) Stane-li se některé  ustanovení této Smlouvy neplatné nebo neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení
této smlouvy v platnosti a Dealer s Distributorem se zavazují je nahradit novým ustanovením
s obdobným  obsahem, které bude mít pro Dealera i Distributora obdobný ekonomický dopad jako
ustanovení neplatné.

i) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich platné a svobodné vůle a že nebyla
sepsána v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.

V ______________ dne ______________  V ______________ dne ______________  
Distributor:  

____________________________________
Lukáš Ostratický, prokurista společnosti  
IT TRADE, a.s.  

Dealer:  
_____________________________________ 
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