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SMĚRNICE PRO DODAVATELE – OPRÁVNĚNÉ OSOBY 
obchodní společnosti COBAP s.r.o., se sídlem Michelská 18/12a, Michle, 140 00 Praha 4, 

IČO:28953673 (dále jen „Společnost“), zastoupené Zdeňkem Tůmou, jednatelem 

1. ÚČEL 

1.1. Účelem této směrnice je zajištění právní jistoty a vyššího komfortu při zpracování 

objednávky, uzavření kupní či jiné obdobné smlouvy mezi Společností a dodavatelem, 

zejména stanovení odpovědné osoby oprávněné jednat za Společnost a zavazovat ji. Tato 

směrnice se nijak nedotýká oprávnění statutárních orgánů jednat za Společnost. 

2. PŘEDMĚT 

2.1. Směrnice je nedílnou součástí kupní či jiné obdobné smlouvy uzavřené mezi Společností a 

dodavatelem. 

2.2. Ve vztahu k vytvoření, schválení objednávky, uzavření kupní či jiné obdobné smlouvy a 

převzetí dodávky zboží či služeb je za Společnost oprávněna jednat jen odpovědná osoba 

specifikována v příloze této směrnice s názvem Seznam odpovědných osob (dále jen 

„odpovědná osoba“). Dodavatel je povinen mít na objednávce uvedeno jméno takové 

odpovědné osoby a její podpis. 

2.3. Odpovědná osoba je oprávněna písemně určit jinou osobu oprávněnou k vytvoření, 

schválení objednávky, uzavření kupní či jiné obdobné smlouvy a převzetí dodávky zboží či 

služeb (dále jen „další oprávněná osoba“). Odpovědná osoba v takovém případě vystaví 

předem dodavateli písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno: 

i. Příjmení, jméno, pozice, telefon, e-mail další oprávněné osoby; 

ii. Název zakázky; 

iii. Specifikace, zda se jedná o jednorázový odběr, popř. počet odběrů nebo platnost 
oprávnění další oprávněné osoby; 

iv. Limity objemu objednávky (počet kusů, celková cena objednávky), popř. další 
omezení oprávnění další oprávněné osoby; 

v. Datum a podpis odpovědné osoby. 

2.4. V případě, že dodavatel bude v souvislosti s objednávkou, kupní či obdobnou smlouvou 

jednat s jinou, než odpovědnou osobou (s předem písemně potvrzenou další oprávněnou 

osobou), Společnost takovým jednáním nebude nijak vázána a má právo na náhradu 

případně vzniklé škody. 

3. ODPOVĚDNÉ OSOBY 

Viz. aktualizovaný seznam osob  
O:\COBAP\3_ISO\1_ISO_COBAP\04_Texty\Směrnice pro Dodavatele - Oprávněné osoby 

 
 
 


