SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
uzavřená podle § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany
(Firma či jméno a příjmení):
sídlo či trvalé bydliště:
IČO či RČ:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

,spisová značka

zastoupen/a:
bankovní spojení:

, číslo účtu:

(dále jen „zprostředkovatel“)
a
(Firma či jméno a příjmení):
sídlo či trvalé bydliště:
IČO či RČ:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

spisová značka

zastoupen/a:
bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zájemce“)
zprostředkovatel a zájemce (společně dále jen „smluvní strany“) uzavírají níže uvedeného
dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o zprostředkování
(dále jen „smlouva“)

1. Úvodní ustanovení
1.1. Zprostředkovatel je podnikatelem v oblasti prodeje a zprostředkování prodeje
jízdních kol, komponentů a příslušenství spojených s cyklistikou.

1.2. Zájemce má zájem o zprostředkování odprodeje vybraných jízdních kol (dále jen
„předmět“) zprostředkovatelem.

2. Předmět smlouvy
2.1.

Zprostředkovatel se zavazuje, že zájemci zprostředkuje uzavření smlouvy s třetí
stranou (dále jen „smlouva o prodeji“), jejímž předmětem bude prodej předmětu.
Zprostředkovatel se zavazuje, že zprostředkuje smlouvu o prodeji (XXX zde vložit
jakým způsobem bude probíhat zprostředkování – internet, apod.).

2.2.

Zprostředkovateli náleží provize za zprostředkování smlouvy o prodeji.

3. Provize
3.1.

V případě použití internetové inzertní platformy eBay (www.ebay.com) (dále jen
„eBay“) se zájemce zavazuje zaplatit zprostředkovateli za zprostředkování smlouvy o
prodeji provizi ve výši 30%, činící 5% poplatek pro Paypal, 10% poplatek pro Ebay,
15% provize pro zprostředkovatele) z celkové nabídkové ceny předmětu a cena
poštovného (dále jen „provize eBay“).

3.2.

Provize mimo eBay činí pro zprostředkovatele 15% z celkové nabídkové ceny
předmětu a cena poštovného (dále jen „provize“)

3.3.

Právu zprostředkovatele na provizi není na újmu, byla-li zprostředkovávaná smlouva
uzavřena nebo splněna až po zániku závazku z této smlouvy o zprostředkování.

4. Platba
4.1 V případě, že zprostředkovatel použije eBay pro zprostředkování smlouvy o prodeji, bude
pro platbu předmětu použita platební brána Paypal (dále jen „účet PayPal“)
zprostředkovatele.
4.2 V případě, že zprostředkovatel použije jiný způsob zprostředkování, mimo eBay, bude pro
platbu předmětu použit podnikatelský účet zprostředkovatele.
4.3 V případě použití eBay je provize splatná do 40 dnů ode dne obdržení částky od třetí
stranou.
4.4 Provize je splatná do 40 dnů ode dne obdržení platby na účet Paypal či účet podnikatelský
účet zprostředkovatele.

4.5 Zprostředkovatel se zavazuje vyplatit zájemci částku za prodej předmětu na uvedený účet
zájemce, poníženou o provizi ujednanou v čl. 3 smlouvy.

5. Podmínky zprostředkování
5.1.

Zprostředkovatel se zavazuje zajistit zabalení a odeslání předmětu. Tato suma bude
vyplacena do 40 pracovních dnů.

6. Práva a povinnosti zprostředkovatele
6.1.

Zprostředkovatel je povinen vykonávat aktivně zprostředkovatelskou činnost pro
zájemce s odbornou péčí včetně zajištění zabalení a odeslání předmětu, dbát
oprávněných zájmů zájemce a zohlednit veškeré okolnosti, které mají pro zájemce
rozhodný význam pro jeho rozhodování o uzavření smlouvy o prodeji.

6.2.

Zprostředkovatel je povinen sdělit zájemci bez zbytečného odkladu vše, co má
význam pro jeho rozhodování o uzavření smlouvy o prodeji.

6.3.

Zprostředkovatel je povinen pro zájemce uschovat doklady nabyté v souvislosti se
zprostředkovatelskou činností po dobu, po kterou mohou být významné pro ochranu
zájmů zájemce, nejméně však po dobu trvání smlouvy.

6.4.

Zprostředkovatel nesmí navrhnout zájemci uzavření smlouvy s osobou, o které má
důvodnou pochybnost, zda povinnosti ze zprostředkovávané smlouvy řádně a včas
splní, nebo o které vzhledem k okolnostem takovou pochybnost mít měl. Požádá-li o
to zájemce, je mu zprostředkovatel povinen sdělit údaje potřebné k posouzení
důvěryhodnosti osoby, s níž mu uzavření smlouvy navrhuje.

6.5.

Zprostředkovatel není oprávněn uzavřít zprostředkovávanou smlouvu jménem
zájemce.

7. Práva a povinnosti zájemce
7.1.

Zájemce je povinen sdělit zprostředkovateli vše, co pro něho má rozhodný význam pro
uzavření smlouvy o prodeji.

7.2.

Zájemce není oprávněn během doby trvání této smlouvy o zprostředkování uzavřít
s jinou osobou další smlouvu o zprostředkování se stejným předmětem jako má tato
smlouva o zprostředkování.

7.3.

Zájemce je povinen vydat dané jízdní kolo, které je předmětem prodeje
zprostředkovateli nejpozději do 3 pracovních dnů.

7.4.

Zájemce se zavazuje, že předmět, který zprostředkovatel na základě smlouvy
zprostředkovává není předmětem kradeným a/či nepochází z jiné trestné činnosti.

8. Doba trvání smlouvy
8.1.

Tato smlouva o zprostředkování se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu jednoho
kalendářního roku ode dne nabytí účinnosti této smlouvy o zprostředkování. Není-li
zprostředkovávaná smlouva uzavřena v takto ujednané době, závazek zaniká

9. Platnost a účinnost smlouvy
9.1.

Tato smlouva o zprostředkování je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními
stranami.

10.Závěrečná ustanovení
10.1. Změny této smlouvy o zprostředkování lze činit pouze po dohodě obou smluvních
stran písemnou formou ve formě číslovaných dodatků.
10.2. Tato smlouva o zprostředkování, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této
smlouvy o zprostředkování nebo v souvislosti s ní, se řídí občanským zákoníkem a
ostatními právními předpisy České republiky.
10.3. Tato smlouva o zprostředkování je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
10.4. Smluvní strany po přečtení této smlouvy o zprostředkování prohlašují, že souhlasí s
jejím obsahem, že tato smlouva o zprostředkování byla sepsána vážně, určitě,
srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže
své podpisy.

V _________ dne _________

V _________ dne _________

________________________

________________________

zprostředkovatel

zájemce

