
Zmluva o obchodnom zastúpení 
 

Uzavretá podľa § 566 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. medzi 

 

1.                                  Cestovná kancelária      

Obchodné meno :         PAXTOUR Slovakia s.r.o 

Sídlo:                            Hronská 18, 82107 Bratislava 

Prevádzka                     Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava 

Zastúpená :                   Ing. Juraj Urban, konateľ spoločnosti 

IČO:                              45 309 345 

IČ DPH:                        SK2022931306 

Bankové spojenie:         VÚB a.s. Bratislava,  

                                      číslo účtu: SK84 0200 0000 0026 8238345 7159 

Tel.:                               02 / 54435565,  mob.0917 509811 

  

E-mail:                           paxtour@paxtour.sk; info@paxtour.sk 

www:                             www.paxtour.sk 

/ďalej len PAXTOUR/  

 

a 

 

2.                                   Cestovná kancelária / cestovná agentúra: 

 

Obchodné meno:           ................................................................................................................ 

Sídlo:                             ................................................................................................................ 

Zastúpená :                    ................................................................................................................ 

IČO:                               ................................................................................................................ 

IČ DPH:                        ................................................................................................................. 

Bankové spojenie:         ................................................................................................................ 

Administratíva:              ................................................................................................................ 

Tel.:                                ............................................................................................................... 

Fax:                                ................................................................................................................ 

E – mail:                         ............................................................................................................... 

www:                              ............................................................................................................... 

/ďalej len Partner/ 

 

 

I. 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je obchodná a propagačná činnosť Partnera smerujúca k uzavretiu zmlúv  

    o obstaraní zájazdov a služieb cestovného ruchu organizovaných, ponúkaných a predávaných   

    Paxtour a.s. /ďalej len produktov PAXTOUR Slovakia /. 

2. Partner pri prejednávaní zmlúv koná v mene PAXTOUR Slovakia a je oprávnený k podpisovaniu 

príslušných  zmlúv o obstaraní zájazdov, k čomu ho týmto PAXTOUR Slovakia splnomocňuje. 

 

II. 
 

1. Partner je povinný vyvíjať činnosť, ktorá je predmetom jeho záväzku podľa tejto zmluvy, pritom je  

    však povinný rešpektovať „Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej   

    kancelárie PAXTOUR Slovakia“ 
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2. Partner nesmie oznámiť údaje získané od PAXTOUR Slovakia pri svojej činnosti bez súhlasu 

PAXTOUR Slovakia iným osobám alebo ich využiť pre seba alebo iné osoby, pokiaľ by to bolo 

v rozpore so záujmami zastúpeného. Táto povinnosť trvá aj po ukončení platnosti tejto  zmluvy, 

netýka sa však bežných obchodných informácií potrebných na riadne splnenie  predmetu tejto 

zmluvy. 

3. Partner je tiež povinný pre potrebu PAXTOUR Slovakia uschovať doklady podľa tejto zmluvy, 

ktoré nadobudol v súvislosti so svojou činnosťou a to po dobu, po ktorú tieto doklady môžu byť     

    významné pre ochranu záujmov PAXTOUR Slovakia. 

 
III. 

 

1. Partnerovi prislúcha za činnosť, ktorá je predmetom tejto zmluvy, odmena za sprostredkovania   

produktu PAXTOUR Slovakia za ceny uvedené v Katalógu poznávacích zájazdov. Výška odmeny 

je  spresnená v Dohode o odmene, ktorá tvorí Prílohu č. 1. 

2. Partnerovi vzniká nárok na odmenu, keď sa obchod uzavrel a tretia osoba splnila svoj záväzok  

    z obchodu, pričom zaplatila zmluvne určenú cenu dosiaľ objednaného produktu a túto sumu Partner  

    poukázal na účet PAXTOUR Slovakia. Príslušnú odmenu vyplatí PAXTOUR Slovakia Partnerovi 

za predpokladu dodržania platobných podmienok uvedených v Pracovnom postupe pri predaji 

zájazdov organizovaných PAXTOUR Slovakia, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy. V odmene sú 

zahrnuté i náklady spojené s činnosťou Partnera pri realizácii tejto zmluvy. 

3. PAXTOUR Slovakia môže znížiť Partnerovi výšku dohodnutej odmeny za sprostredkovanie predaja    

    produktu v prípade ak pri predaji nedodrží Partner postup pri predaji zájazdov organizovaných CK  

    Paxtour, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy a predovšetkým neposkytne PAXTOUR Slovakia 

kompletné údaje o objednávateľovi, tj. kompletne vypísanú zmluvu o obstaraní zájazdu. 

4. Odmena sa nepriznáva za účastníkov zájazdu, ktorí odstúpili od zmluvy. 

 

IV. 
 

1. PAXTOUR Slovakia je povinná: 

 

a/ poskytnúť Partnerovi všetky materiály a informácie potrebné k riadnemu a kvalifikovanému 

splneniu predmetu tejto zmluvy, 

b/ dodať Partnerovi bezodkladne „Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej 

kancelárie PAXTOUR Slovakia“ ako i ďalšie podklady nevyhnutné na predaj produktu CK Paxtour, 

c/ bezodkladne informovať Partnera o prípadných zmenách  skutočností deklarovaných v rámci 

ponuky produktu, najmä pokiaľ ide o rozsah, kvalitu, čas a cenu. 

 

2. Partner je povinný: 

a/ pri zariaďovaní záležitostí tvoriacich predmet tejto zmluvy, konať s potrebnou odbornou 

starostlivosťou a podľa pokynov PAXTOUR Slovakia, 

b/ bezodkladne reagovať na zmenené podmienky realizácie produktu PAXTOUR Slovakia, 

c/ informovať objednávateľa o prípadných zmenách produktu – rozsah, čas, kvalita a cena, 

d/ dodržiavať Pracovný postup pri predaji zájazdov organizovaných PAXTOUR Slovakia, ktorý je 

Prílohou č. 1 tejto zmluvy, 

e/ premietnuť do vzťahu s objednávateľom „Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch 

cestovnej kancelárie PAXTOUR Slovakia.“, 

f/ propagovať PAXTOUR Slovakia vo svojej predajnej miestnosti, 

g/ v styku s objednávateľom používať výhradne zmluvy o obstaraní zájazdu PAXTOUR Slovakia 

a kompletne ich vypisovať. 

 

 

 

 



V. 
 

1. PAXTOUR Slovakia zodpovedá za kvalitu a rozsah poskytnutých služieb, ako aj za prípadné 

nedostatky,  ktoré vznikli na jej strane, v súlade s platnými všeobecnými predpismi a 

„Všeobecnými zmluvnými  podmienkami účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie PAXTOUR 

Slovakia.“.      

2. Partner zodpovedá za nedostatky a škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho alebo neskorého  

    informovania objednávateľa pri predaji produktu PAXTOUR Slovakia. 

 

VI. 
 

1. Platnosť zmluvy sa môže ukončiť výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, bez uvedenia  

    dôvodu. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca  

    nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej strane. Platnosť zmluvy môže byť ukončená  

    aj výslovnou písomnou dohodou zmluvných strán. 

2. Zmluvné strany sú povinné, v prípade ukončenia platnosti tejto zmluvy, zabezpečiť plnenie už  

    dohodnutých záväzkov a v lehote 30 dní vysporiadať všetky vzájomné záväzky. 

3. PAXTOUR Slovakia je oprávnená odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou v prípade, že Partner 

poruší niektorú z povinností uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy. 

 

VII. 
 

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Pracovný postup pri predaji zájazdov organizovaných 

PAXTOUR Slovakia, Dohoda o odmene ako Príloha č. 1 a   „Všeobecné zmluvné podmienky 

účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie PAXTOUR Slovakia.“. 

2. Zmeny a dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú formu, musia byť číslované podľa poradia  

    a podpísané oboma stranami. 

3. Partner je povinný doložiť k zmluve o obchodnej spolupráci výpis z obchodného registra, prípadne  

    kópiu koncesnej listiny. V prípade, že Partner je platiteľ DPH, je povinný doložiť  k zmluve 

    o obchodnej spolupráci i svoje osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty. 

4. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce       

    Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi normami právneho poriadku Slovenskej republiky.  

    Prípadné spory sa zmluvné strany zaväzujú riešiť dohodou, inak na príslušnom súde v Slovenskej  

    republike. 

5. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.  

    Účastníci vyhlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli a súhlasia s ním, zmluvu uzatvárajú slobodne,  

    určite a vážne, nekonajú v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho  

    ju obojstranne podpisujú. 

 

VIII. 
 

1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu  neurčitú. 

 

 

 

V Bratislave, dňa  7.1. 2019                                           V .................................., dňa................... 

 

 

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

  PAXTOUR Slovakia                                                    PARTNER                         

  

       

             


