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Příloha č. 1 - Části zákoníku práce 

 

Část I.  Všeobecná ustanovení 

Část II.  Pracovní poměr 

Část III.  Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

Část IV.  Pracovní doba a doba odpočinku 

Část V.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Část VI.  Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů 

z pracovně právního vztahu 

Část VII. Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce 

Část VIII. Překážky v práci 

Část IX. Dovolená 

Část X. Péče o zaměstnance 

Část XI. Náhrada škody 

Část XII. Informování, projednání v pracovněprávním vztahu a oprávnění odborové 

organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

Část XIII. Společná ustanovení 

Část XIV. Přechodná a závěrečná ustanovení 
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Příloha č. 2 – Organizační struktura společnosti EBM system s.r.o. 
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Příloha č. 3 – Ukázka smlouvy o obchodním zastoupení společnosti EBM system s.r.o. 

 

SMLOUVA 

 

o obchodním zastoupení 

uzavřená podle ustanovení § 652 a násl. obchodního zákoníku 

 

mezi          

 

Zastoupený:   EBM system s.r.o. 

    se sídlem: Nádražní 1100, 738 01  Frýdek-Místek 

    IČO: 65139321 

    zastoupenou Ing. Stanislav Havranem, jednatelem společnosti 

  zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

obchodním          

 soudem v Ostravě v oddílu C, vložka 14501 

    (dále jen zastoupený) 

 

a 

 

Obchodní zástupce:  …………………………………….. 

    se sídlem: …………………………. 

    IČO: ……………………………….. 

    Bankovní spojení: …………………. 

    (dále jen obchodní zástupce) 

 

 

s platností  od …………… 

s účinností od …………… 

 

 

I. Předmět smlouvy 

 

1. Obchodní zástupce  se zavazuje, že  bude pro zastoupeného vyhledávat zájemce o služby 
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informačního systému EBM. Obchodní zástupce je oprávněn uzavírat smlouvy o účasti 

zájemců v informačním systému EBM jménem zastoupeného a na jeho účet, na základě 

plné moci, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (viz. příloha č. 1). V případě právních 

úkonů činěných obchodním zástupcem za zastoupeného, řídí se práva a povinnosti 

s tím související ustanoveními o smlouvě mandátní. 

 

II. Prohlášení obchodního zástupce 

 

1. Obchodní zástupce prohlašuje, že není ve smyslu § 652 odst. 2 obchodního zákoníku 

osobou, která může jako orgán zavazovat právnickou osobu, společníkem či členem podle 

zákona zmocněným zavazovat ostatní společníky nebo členy, nebo likvidátorem 

nebo správcem konkurzní podstaty či vyrovnacím správcem. 

 

III. Povinnost mlčenlivosti a ochrana dat 

 

1. Obchodní zástupce je povinen zachovávat mlčenlivost o činnosti zastoupeného i činnosti 

subjektů, se kterými při své podnikatelské činnosti zastoupený spolupracuje 

(dále jen obchodní partneři), jakož i o všech skutečnostech a interních informacích 

souvisejících s činností zastoupeného či obchodních partnerů, o kterých se dozvěděl 

při výkonu obchodního  zastoupení pro zastoupeného. Tyto informace nesmí sdělit 

bez předchozího souhlasu zastoupeného či obchodních partnerů jiným osobám nebo 

je využít pro sebe nebo pro jiné osoby. 

 

2. Předmětem ochrany dat jsou zejména veškeré data o účastnících obchodních smluv, data 

o zaměstnancích a obchodních zástupcích zastoupeného, data o činnosti zastoupeného 

i jeho obchodních partnerů s vyjímkou dat veřejně publikovaných (dále jen data)¨. 

 

3. Ochrana se vztahuje na data v jakékoliv formě - v písemných či zvukových záznamech, 

počítačových sestavách a programech, popř. v jiné elektronické či digitální podobě. 

 

4. Obchodní zástupce je rovněž povinen chráněná data zajistit proti neoprávněnému přístupu 

třetích osob, záměně, odcizení či destrukci. 

 

5. Porušení ochrany dat a povinnosti mlčenlivosti je považováno za hrubé porušení této 
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smlouvy a je důvodem pro okamžité odstoupení od smlouvy. Tím není dotčena povinnost 

náhrady způsobené škody porušením povinností dle tohoto ustanovení. 

 

6. Povinnost mlčenlivosti a ochrana dat dle předchozích odstavců trvají i v případě ukončení 

této smlouvy. 

 

7. Zastoupený si vyhrazuje vlastnické právo na všechna data získaná obchodním zástupcem 

při výkonu obchodního zastoupení. Obchodní zástupce je povinen seznámit zastoupeného 

s veškerou zpracovávanou evidencí dat zákazníků v jakékoliv formě záznamu. Rovněž 

je povinen zastoupeného pravdivě a úplně informovat o způsobu používání těchto evidencí. 

 

IV. Práva a povinnosti smluvních stran  

 

1. Obchodní zástupce je oprávněn: 

a) vykonávat obchodní zastoupení v souladu s touto smlouvou v rozsahu vymezeném plnou 

mocí, která je nedílnou součástí této smlouvy, 

b) vykonávat obchodní zastoupení zastoupeného na území viz. příloha č. 3 této smlouvy, 

jež je nedílnou součástí této smlouvy, 

c) za provedení činnosti, která je předmětem této smlouvy, obdržet provizi dle čl.  VII této 

smlouvy. 

 

2. Obchodní zástupce je povinen: 

a) uskutečňovat činnost, k níž je zavázán, poctivě, s vynaložením odborné péče, 

b) podporovat obchodní zájmy zastoupeného s vynaložením veškerých sil a s pečlivostí 

řádného obchodníka dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a platného právního 

řádu a dále je povinen zastoupeného informovat vhodným způsobem o všech důležitých 

okolnostech souvisejících s obchodním zastoupením a upozornit ho na nebezpečí 

ohrožující jeho zájmy, 

c) neustále se snažit o zprostředkování nových smluv, 

d) plnit obchodní cíle, na kterých se dohodl se zastoupeným, 

e) starat se o zachování stávajících smluv a udržovat styk s obchodními partnery, 

f) denně zapisovat data o uskutečněných kontaktech s obchodními partnery dle pokynů  

zastoupeného, 

g) rozšiřovat své odborné znalosti ve spolupráci s reprezentanty a specialisty zastoupeného, 
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řídit se jejich pokyny a doporučeními, účastnit se školení, kursů a porad organizovaných 

zastoupeným, 

h) chránit obchodní zájmy a dobré jméno zastoupeného, 

ch) zachovávat povinnost mlčenlivosti a ochranu dat dle čl. III této smlouvy, 

i) spolupracovat při své činnosti se zastoupeným, 

j) řádně uchovávat veškerou dokumentaci, týkající se jeho činnosti obchodního zástupce 

po dobu nutnou dle pokynů zastoupeného i obecně platných právních předpisů, 

k) veškeré obchodní podklady, písemnosti a doklady chránit před ztrátou, zničením, 

poškozením, zneužitím nebo znehodnocením. Za škodu vzniklou zastoupenému porušením 

této povinnosti, odpovídá v plném rozsahu, 

l) zachovávat obchodní tajemství a neposkytovat a nezveřejňovat třetím osobám žádné 

informace v rozporu s touto smlouvou, a to i po ukončení tohoto smluvního vztahu. 

Tato povinnost se týká i případné publikační činnosti obchodního zástupce, 

m) písemně informovat zastoupeného o všech překážkách, jež by mu bránily v jeho činnosti 

obchodního zástupce, 

n) spolupracovat se zastoupeným při dosahování a prosazování nejlepších obchodních 

podmínek ve srovnání s obchodní konkurencí, 

o) výkon obchodního zastoupení dle této smlouvy provádět osobně, nikoli prostřednictvím 

třetí osoby, 

p) opatrovat svěřený majetek zastoupeného a jednat tak, aby poskytnutý software a další 

podklady nemohly být zneužity třetími osobami a aby nemohla být ohrožena autorská 

a jiná práva zastoupeného, 

s) v případě, že dojde k odcizení, poškození nebo zničení svěřeného majetku je obchodní 

zástupce povinen uhradit škodu, která vznikne zastoupenému. Zastoupený má právo 

ponížit o tuto škodu nárok na provizi, 

t) používat na zapůjčeném notebooku schválené firemní nastavení a SW vybavení (spořič, 

pozadí atd.) po celou dobu jeho zapůjčení, 

v) podklady a pomůcky poskytnuté zastoupeným obchodnímu zástupci na základě této 

smlouvy zůstávají majetkem zastoupeného a obchodní zástupce je povinen vrátit 

je neprodleně po skončení smlouvy. 

3. Zastoupený je povinen: 

a) poskytnout obchodnímu zástupci veškeré informace a písemné podklady nutné k jeho 

činnosti, 

b) přebírat od obchodního zástupce správně sjednané smlouvy i další poklady a materiály, 
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c) podporovat obchodního zástupce při vyhledávání příležitostí k uzavření smluv, 

d) uzavřené smlouvy řádně plnit, 

e) platit obchodnímu zástupci v souladu s čl. VII této smlouvy provizi dle provizních 

podmínek, které jsou přílohou této smlouvy, jež tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

 

4. Zastoupený je oprávněn: 

a) stanovit po dohodě s obchodním zástupcem obchodní cíle a kontrolovat jejich plnění, 

b) převést smlouvy, které má obchodní zástupce ve správě, jinému obchodnímu zástupci, 

pokud obchodní zástupce nemůže zajistit péči o zákazníka nebo o zákazníky nepečuje 

nebo nedosahuje stanovených obchodních cílů, 

c) v dohodnuté územní oblasti uzavřít smlouvu o obchodním zastoupení s jinými subjekty, 

aniž by z činnosti těchto subjektů vznikl obchodnímu zástupci nárok na provizi, 

d) požadovat od obchodního zástupce řádné poskytování služeb dle této smlouvy, 

e) prověřovat odborné znalosti obchodního zástupce a v případě zjištění nedostatků, snížit 

poměrně procentuální výši provizí stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy,  jež tvoří 

nedílnou součást, 

f) pořádat pro obchodní zástupce školení, kurzy a porady a požadovat na nich účast. Neúčast 

na těchto školeních, kursech a poradách může být i důvodem k odstoupení od smlouvy 

ze strany zastoupeného, 

g) kontrolovat správnost činnosti obchodního zástupce po stránce odborné i finanční spolu 

s kontrolou úrovně poskytovaných služeb dle této smlouvy. 

 

V. Ochrana osobních údajů 

 

1. Obchodní zástupce souhlasí s tím, aby zastoupený zpracovával osobní údaje o jeho osobě 

ke splnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy po dobu trvání této smlouvy 

a po jejím ukončení po dobu nezbytně nutnou. Dále se zavazuje nahlásit zastoupenému 

jakoukoli změnu svých osobních údajů, a to do pěti pracovních dnů od příslušné změny. 

 

VI. Konkurenční činnost 

 

1. Obchodní zástupce je povinen zachovávat zásady a předpisy týkající se konkurenční 

činnosti, zejména zákonná ustanovení § 41 a násl. obchodního zákoníku. 
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2. Ostatní smlouvy zastoupeného, které jsou v péči a správě jiných obchodních zástupců 

zastoupeného, musí obchodní zástupce respektovat a svou vlastní činností je nesmí 

nikterak ohrožovat. 

 

VII. Provize 

 

1. Obchodní zástupce obdrží za úkony uskutečněné po dobu trvání smluvního vztahu dle této 

smlouvy provize, jejichž způsob stanovení, výše a struktura (dále jen provizní systém) jsou 

stanoveny v příloze č. 2 této smlouvy, jež tvoří její nedílnou součást. Zastoupený 

si vyhrazuje právo tyto podmínky podle vývoje trhu a obchodní politiky zastoupeného 

jednostranně upravovat. Tato úprava musí být provedena pouze písemnou formou 

a po jejím předání nebo zaslání obchodnímu zástupci, se stává přílohou této smlouvy, 

jež tvoří ve smyslu dodatku její nedílnou součást. 

 

2. Obchodní zástupce prohlašuje, že s provizním systémem byl seznámen při podpisu této 

smlouvy. 

 

3. Provizí jsou uhrazeny všechny osobní a věcné výdaje, které vzniknou obchodnímu zástupci 

v souvislosti s činností dle této smlouvy. 

 

VIII. Konkurenční doložka 

 

1. Obchodní zástupce se zavazuje, že činnost vyplývající z předmětu této smlouvy bude 

vykonávat výhradně ve prospěch zastoupeného, tzn., že po dobu trvání této smlouvy, 

nebude vykonávat na vlastní nebo cizí účet jakoukoli činnost, která by měla soutěžní 

povahu vůči podnikání zastoupeného. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že pro případ porušení konkurenční doložky se sjednává 

smluvní pokuta ve výši Kč 50.000,- (slovy padesáttisíc korun českých). 

 

3. Obchodní zástupce se v případě porušení konkurenční doložky, tj. v případě porušení 

povinností vyplývajících z čl. VI této smlouvy, zavazuje k úhradě shora uvedené smluvní 

pokuty, přičemž souhlasí s tím, že pohledávka zastoupeného z titulu vzniku nároku 

na zaplacení smluvní pokuty, může být ze strany zastoupeného jednostranně započtena 
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proti pohledávkách obchodního zástupce vůči zastoupenému a to i v případě, že se jedná 

o pohledávky dosud nesplatné (např. nevyplacené provize apod.). 

 

4. Zaplacení shora uvedené smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé 

v důsledku porušení povinností vyplývajících z čl. VI této smlouvy. 

 

IX. Odpovědnost obchodního zástupce 

 

1. Obchodní zástupce odpovídá za splnění závazků a povinností, které převzal na základě této 

smlouvy, tj. povinností uvedených v této smlouvě. 

 

2.  Obchodní zástupce s uzavřením této smlouvy přejímá objektivní odpovědnost za všechny 

svěřené hodnoty a finanční prostředky, které převzal od zastoupeného 

nebo od jednotlivých klientů zastoupeného v souvislosti s plněním této smlouvy. 

3. Obchodní zástupce neručí za splnění povinností třetí osobou, s níž jménem zastoupeného 

uzavřel obchod. 

 

X. Ukončení smlouvy o obchodním zastoupení 

 

1. Smlouvu lze vypovědět písemnou výpovědí, kterou může podat kterákoliv ze smluvních 

stran bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta začne běžet prvého dne kalendářního měsíce 

následujícího po dni, kdy byla výpověď druhé ze smluvních stran doručena a činí jeden 

měsíc pro první rok, dva měsíce pro druhý, tři měsíce pro třetí a další rok trvání smluvního 

vztahu. 

2. Po doručení výpovědi kterékoliv ze smluvních stran, je zastoupený oprávněn zprostit 

obchodního zástupce okamžitě nebo později povinnosti vykonávat veškerou další činnost 

dle této smlouvy.  

 

3. V souladu s § 344 obchodního zákoníku může zastoupený od smlouvy odstoupit 

a to zejména z těchto důvodů: 

a) nesplňuje-li obchodní zástupce podmínky stanovené zákonem pro výkon činnosti 

obchodního zástupce dle této smlouvy, 

b) poruší-li obchodní zástupce povinnosti uvedené v čl. IV.odst. 2, 

c) poruší-li obchodní zástupce povinnosti vyplývající z čl. III.,  čl. IV. odst. 1 a),  čl. VI., čl. 
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VIII., čl. IX . této smlouvy, 

d) dojde-li ze strany obchodního zástupce ke zneužití dat zákazníků, 

e) dojde-li ze strany obchodního zástupce k odcizení či zpronevěře inkasovaných finančních 

prostředků, 

f)  poruší-li obchodní zástupce povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

g) spáchá-li obchodní zástupce úmyslný trestný čin. 

 

4. Obchodní zástupce může od smlouvy odstoupit v souladu s § 344 obchodního zákoníku 

poruší-li zastoupený povinnosti vyplývající z čl. IV. odst. 3 e). 

 

5. Při odstoupení od smlouvy dle čl. X . odst. 3. a 4., nenastávají účinky uvedené v čl. X . 

odst. 1 této smlouvy. 

 

6. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé straně. Ze smluv 

uzavřených po účinnosti odstoupení od této smlouvy nevzniká obchodnímu zástupci právo 

na provizi. 

 

7. Smlouvu lze rovněž ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

 

8. Platnost a účinnost této smlouvy končí rovněž okamžikem úmrtí obchodního zástupce 

či dnem jeho prohlášení za mrtvého, jakož i případným zánikem zastoupeného. 

 

9. Nejpozději v den ukončení smluvního vztahu dle této smlouvy je obchodní zástupce 

povinen provést vyúčtování a vyrovnat veškeré pohledávky zastoupeného za obchodním 

zástupcem.  

 

 

XI. Ostatní ustanovení 

 

1. Pokud některá smluvní ustanovení pozbudou platnosti, např. na základě zákona, zůstává 

smlouva v ostatním v platnosti. Chybějící či zrušená ujednání mohou smluvní strany 

nahradit dohodou o změně smlouvy formou písemného a číslovaného dodatku smlouvy. 

2. Změny, vedlejší ujednání či doplnění smlouvy včetně změn či doplnění jednotlivých příloh 

této smlouvy, lze provést pouze formou písemných a číslovaných dodatků podepsaných 
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oběmi smluvními stranami. 

3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí v celém rozsahu příslušná ustanovení 

obchodního zákoníku, případně dalších právních předpisů České republiky. 

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k uzavření této smlouvy. 

5. Dále smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými 

podpisy. 

6. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom. 

 

 

Ve Frýdku-Místku, dne ……………… 

 

 

         ......................................................................                          

........................................................................... 

                           obchodní zástupce                                           zastoupený 

 

 

 

Přílohy: 

 

1. Plná moc 

2. Provizní systém 

3. Vymezení území 

 

Potvrzuji převzetí výše uvedených příloh této smlouvy, s jejichž obsahem jsem byl seznámen: 

 

               

              

.......................................................................... 

                                      obchodní zástupce 
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Příloha č. 4 - Dotazník 

 

1. Považujete systém odměňování ve Vaší společnosti za spravedlivý? 

□ ano 

□ spíše ano 

□ spíše ne 

□ ne 

 

2. Myslíte si, že systém odměňování ve Vaší společnosti je dostatečně motivující? 

□ ano 

□ spíše ano 

□ spíše ne 

□ ne 

 

3. Rozumíte systému odměňování ve Vaší společnosti? 

□ ano 

□ ne 

 

4. Pociťujete ve Vaši společnosti jistotu zaměstnání? 

□ ano 

□ spíše ano 

□ spíše ne 

□ ne 

 

5. O kolik procent větší čistou mzdu, byste museli obdržet za práci v jiné společnosti (při neměnných 

podmínkách-stejné pracovní pozici, stejné vzdálenosti od domova apod.), abyste změnili zaměstnání? 

□ o 0-39 % 

□ o 40 – 69 % 

□ o 70 – 100 % 

 

6. Jste spokojen(a) s výší Vaší čisté mzdy? 

□ ano 

□ ne 

 

7. Jak jste podle Vás odměňován(a) ve Vaši společnosti ve srovnání se stejnou pracovní pozicí 

v jiných společnostech v regionu? 

□ nadprůměrně 
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□ průměrně 

□ podprůměrně 

 

8. Je pro Vás proměnlivá složka mzdy (prémie, odměny) motivující? 

□ ano 

□ spíše ano 

□ spíše ne 

□ ne 

 

9. Máte příležitost dosahovat úspěchu a rozvíjet se? 

□ ano 

□ ne 

 

10. Myslíte si, že jste schopen ovlivnit hospodářské výsledky firmy?  

□ ano 

□ ne 

 

11. Cítíte svou finanční zainteresovanost na hospodářských výsledcích firmy (vaše příjmy jsou závislé 

na hospodářských výsledcích firmy)? 

□ ano 

□ ne 

 

12. Přiřaďte důležitost 1-5, kterou přisuzujete jednotlivým zaměstnaneckým výhodám (1=nejnižší 

důležitost, 5=největší důležitost) 

□ vzdělání nad rámec zákona □ odměny za dlouholeté zaměstnání  

□ odstupné □ parkoviště 

□ stravování □ stáže 

□ automobil □ kulturní a společenské akce 

□ mobilní telefon □ penzijní či životní pojištění 

□ příspěvek na dojíždění do zaměstnání □ vybavení kanceláře 

□ deputáty □ užívání jmění 

□ dodatková dovolená □ 13. plat 

□ firemní rekreace □ notebook 

 

13. Uveďte zaměstnanecké výhody, které Vaše společnost nenabízí, ale rádi byste je uvítali: 

□ 

□ 
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14. Vaše pracovní prostředí a vybavení kanceláří hodnotíte jako: 

□ nadstandardní  

□ uspokojivé 

□ nevyhovující 

 

15. Jaké máte vztahy s kolegy? 

□ vynikající 

□ průměrné 

□ špatné 

 

16. Jaká atmosféra panuje ve společnosti? 

□ vynikající 

□ průměrná 

□ špatná 

 

17. Dostává se Vám uznání či pochval za dobře odvedenou práci? 

□ ano 

□ ne 

 

18. Komunikaci s vedením hodnotíte jako: 

□ vynikající 

□ průměrnou 

□ špatnou 

 

 

19. Co byste na dosavadním systému odměňování ve Vaší společnosti změnil(a)? 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

20. Uveďte Vaše pracovní zařazení: 

□ obchodní zástupce 

□ programátor 

□ ostatní 

 

 


