
SMLOUVA O KOMISNÍM PRODEJI  
1. Smluvní strany 

 

Komisionář: Daniel Šebor a Komitent:  

 Mladoboleslavská 2824    

 276 01 Mělník    

 Mob.: 603 498 632    

 Mob.: 603 727 179    

 sklenar.sebor@seznam.cz    

uzavírají tuto komisionářskou smlouvu. 

 
2. Předmět smlouvy: 
Komisionář přebírá od komitenta výtvarné práce, umělecká díla /obrazy/ uvedené na dodacím listu. 
Za účelem obstarávání jejich prodeje formou komisního prodeje v Červené Galerii, Mladoboleslavská 2824, 
276 01 Mělník, Sklenářství Antonín Šebor, Davídkova 1115/75, 182 00 Praha 8 a prostřednictvím 
webových stránek Galerie http://www.cervena-galerie-ramy-obrazy.cz. 
 
3. Platba komitentovi za prodaná díla: 
Po prodeji bude autorská cena obrazu spolu s vyúčtováním nejpozději do 10. dne následujícího měsíce 
převedena na účet komitenta č. ......................................., nebo hotově (osobně v Červené galerii Mělník). 
 
4. Úplata komisionáře: 
Výtěžek z prodeje převyšující autorskou cenu, a to u každého z uměleckých děl uvedených v přejímacích 
dokumentech. Úplatu si komisionář vyplatí sám z přirážky k autorské ceně. 
 
5. Závazek komitenta: 
Komitent komisionáři dodá obrazy zjevně nepoškozené a spolu s nimi jejich soupis na dodacím listě s 
určenou autorskou cenou. 
 
6. Závazek komisionáře: 
Komisionář přebírá díla uvedená v dodacích listech a současně přebírá i odpovědnost za tato díla. 
V případě množstevní odchylky, odcizení, poškození nebo zničení obrazu je komisionář povinen vyplatit 
komitentovi autorskou cenu díla nejpozději do 10 dnů od úhrady pojišťovny za pojistnou událost. Pokud 
není pojištěn, uhradí ji ze svých prostředků nejpozději do 1 měsíce. 
 
7. Vrácení děl: 
Komisionář obrazy přebírá do prodeje na dobu 6 měsíců. V případě, že dílo nebude prodáno je komisionář 
povinen ho vrátit nepoškozené. V případě poškození díla platí bod. č. 6. 
Po skončení platnosti smlouvy si Komitent vyzvedne svá díla nejpozději do 1 měsíce od ukončení smlouvy. 
Pokud tak neučiní a nedomluví se, s Komisionářem na termínu vyzvednutí stávají se díla majetkem 
Červené galerie a to bez jakékoliv náhrady. 
 
8. Poplatky za výstavní plochu: 
Za výstavní plochu umělec neplatí žádné poplatky, pokud se prodá min. jedno jeho dílo. Pokud se neprodá, 
žádné jeho dílo zaplatí umělec poplatek ve výši 500,- Kč. (Tento poplatek obsahuje nafocení obrazů a 

prezentaci na webových stránkách a v prostorách Galerie) 
 
9. Závěrečná upozornění: 
Komitent je vlastníkem obrazu, do okamžiku jeho prodeje třetí osobě. 
Smlouva se uzavírá na dobu 6 měsíců. Po dohodě může být smlouva prodloužena. Vypovězena může být 
kteroukoliv ze smluvních stran i ústně. 
Komisionář i Komitent se zavazuje respektovat termín, ke kterému je smlouva vypovězena. 
Právní vztahy vzniklé z této smlouvy, a neupravené v této smlouvě, se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku. 

Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení. 
                         
  
DNE ……………………………………………KOMISIONÁŘ ……………………………………………….KOMITENT ………………………………………. 


