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uzavřená ve smyslu § 2483 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

1) Smluvní strany 
BEE SITE:ES a.s. 

Sídlo: Praha - Holešovice, Šimáčkova 915/18, PSČ 170 00 

IČO: 03789683 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 20440 B, Městský soud v Praze 

zastoupena: Radko Pokorný - statutární ředitel 

(dále jen „zastupovaná společnost“) 

 

a 

 

MICROSITE CZ s.r.o. 

sídlo: Praha - Žižkov, Basilejské náměstí 99/10, PSČ 130 00 

IČO: 24776653 

(dále jen „zastupující společnost“) 

 

Zastupovaná společnost a zastupující společnost společně dále téže jako „smluvní strany“ a 

každý samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

smlouvu o obchodním zastoupení (dále jako „smlouva“) 

 

2) Úvodní ustanovení 

2.1. Zastupovaná společnost je obchodní společností, jejímž předmětem podnikání je především 

vývoj software pro zdravotnictví. Zastoupená společnost vykonává své obchodní aktivity 

zejména na území České a Slovenské republiky 

2.2. Zastupující společnost je nezávislým subjektem, který má zájem dlouhodobě vykonávat 

činnost směřující ke sjednávání a uzavírání níže uvedených obchodů, a to jménem 

zastoupené společnosti a na jeho účet.  

2.3. Zastoupená společnost je oprávněna ustanovit pro níže uvedenou smluvní oblast další 

zástupce, jakož i uzavírat obchody přímo.  

2.4. Zastupující společnost je oprávněna si pro svoji činnost najímat Obchodní zástupce, popř. 

další zastupující firmy (dále jen dodavatelé zastupující firmy). Tito dodavatelé zastupující 

firmy jsou povinni uzavřít smlouvu o zastupování se zastupující firmou a zároveň jsou povinni 

dodržet všechny body této smlouvy ve stejném rozsahu tak, jak je povinna zastupující 

společnost.  
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3) Předmět smlouvy 
3.1. Zastupující společnost se zavazuje, že bude pro zastupovanou společnost dlouhodobě vyvíjet 

činnost směřující k uzavírání smluv, zejména tykajících se prodeje, pronájmu software a 

služeb zastupované společnosti (dále jako „obchody“). Tyto činnosti směřující k uzavírání 

obchodů provádí zastupující společnost v níže uvedeném rozsahu a za níže sjednaných 

podmínek.  

3.2. Zastupovaná společnost se zavazuje zaplatit zastupující společnosti za činnost dle Dohody o 

odměnách a provizích  sjednanou provizi.  

 

4) Povinnosti Zastupované společnosti 
4.1. Zastupovaná společnost se zavazuje obstarat a zastupující společnosti sdělit veškeré údaje 

nezbytné k plnění jeho povinností.  

4.2. Zastupovaná společnost se zavazuje poskytnout zastupující společnosti nezbytnou 

dokumentaci vztahující se k předmětu obchodů, zejména je Zastupovaná společnost povinna 

předat zastupující společnosti propagační materiály, letáky, apod.  Zastupovaná společnost se 

také zavazuje zastupující společnosti předat všechny podklady a věci potřebné pro plnění 

jeho povinností.  

4.3. Zastupovaná společnost je povinna zastupující společnosti bez zbytečného odkladu sdělit, zda 

obstaraný obchod přijal, nebo odmítl, popřípadě zda jej nesplnil.  

4.4. Zastupovaná společnost je povinna sdělit zastupující společnosti informace nezbytné k plnění 

závazků, zejména v rozumné době sdělit zastupující společnosti, že předpokládá významné 

snížení rozsahu činnosti oproti tomu, co by mohl zastupující společnost rozumně očekávat.  

4.5. Zastupovaná společnost je povinna zaplatit zastupující společnosti provizi. 

 

5 Povinnosti Zastupující společnosti 
5.1. Zastupující společnost je povinna vykonávat svou činnost s odbornou péčí, dbá zájmů 

Zastoupené společnosti a postupuje ve shodě s pověřením a rozumnými pokyny zastoupené 

společnosti.  

5.2. Zastupující společnost je povinna dodržovat všechny právní předpisy, které upravují jeho 

činnost zastoupené společnosti. Zejména je pak povinna dbát maximálnímu možnému 

dodržování ochrany osobních údajů ve smyslu Zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů tzv. „Adaptačního zákona“ a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů).  

5.2. Zastupující společnost je povinna zastupovanou společnost informovat o nezbytných údajích, 

které se dozvěděl v souvislosti s plněním svých povinností a které s tímto plněním souvisí. 

Stejně tak je povinna sdělit zastupované společnosti údaje o vývoji relevantního trhu. 

5.3. Zastupující společnost je povinna zajistit a předkládat závazné poptávky zákazníků a předat je 

neprodleně zastupované společnosti k posouzení. 
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5.4. Zastupující společnost je povinna uzavírat obchody jménem zastupované společnosti, 

popřípadě navrhovat uzavření obchodů se zákazníky, u nichž jsou předpoklady, že své 

závazky splní. Zastupující společnost však za splnění závazků neručí.  

5.5. Zastupující společnost je povinna po potřebnou dobu uchovat doklady významné pro 

ochranu oprávněných zájmů zastupované společnosti, které získal při své činnosti. 

5.6. Zastupující společnost je povinna bez zbytečných odkladů sdělit Zastupované společnosti, že 

nemůže vykonávat svou činnost.  

 

6 Konkurenční doložka 
6.1. Smluvní strany si sjednávají konkurenční doložku ve smyslu ustanovení § 2518 občanského 

zákoníku, dle které se zastupující společnost zavazuje zdržet po dobu dvou let po ukončení 

smlouvy jakékoliv činnosti, která by měla soutěžní povahu ve vztahu k obchodní činnosti 

zastupované společnosti, zejména pak ve vztahu k činnosti, kterou pro zastupovanou 

společnost sám vykonával. Konkurenční doložka se vztahuje na území České a Slovenské 

republiky. 

6.2. V případě porušení konkurenční doložky je zastupující společnost povinna zaplatit 

zastupované společnosti smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení, 

přičemž uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce nemá vliv na uplatnění náhrady škody 

dle občanského zákoníku.  

 

7 Závěrečná ustanovení 
7.1. Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou 

7.2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 

vyhotovení.  

7.3. Zastupující společnost je povinna vyvíjet činnost specifikovanou v této smlouvě na území 

České a Slovenské republiky 

7.4. Tato smlouva se řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.  

7.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.  

 

 

V Praze dne 24.04. 2019 

 
 
 
 
 

__________________ 
Zastupovaná společnost 

BEE SITE:ES a.s. 

 
 
 
 
 

__________________ 
Zastupující společnost 

MICROSITE CZ s.r.o. 
 


