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Mandátní smlouva 
 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Mandatářem: VYKONAVATEL, a.s. IČO: 00123456 DIČ: CZ00123456 
     Se sídlem: Evropská 1122/00, 160 00  Praha 6 
     Zastoupena: jednatelem Jiřím Vykonavatelem 
     Bankovní účet: 123456789/0300 ČSOB a.s. 

office: +420 123 456 789 mobil: +420 123 456 789 e-mail: vykonavatel@vykonavatel.cz 
     Společnost zapsaná v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 012345 

 
a 

 
2. Mandantem: ZÁJEMCE, spol. s r.o. IČO: 12345678 DIČ: CZ12345678 
     Se sídlem: Radlická 123, 158 00  Praha 8 
     Zastoupena: jednatelem Petrem Novákem 
     Bankovní účet: 123456789/0100 KB a.s. 

office: +420 571 123 456 mobil: +420 601 123 456 e-mail: zajemce@zajemce.cz 
     Společnost zapsaná v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123456 

 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
01. Touto smlouvou se zavazuje mandatář uskutečnit pro mandanta činnosti spojené s vymáháním 

pohledávek mandanta za třetími osobami. Mandatář je zejména povinen k:  
- provedení potřebných úkonů k posouzení stavu závazkových vztahů mandanta s třetí osobou, 

včetně zhodnocení reálnosti vymožení finančních pohledávek mandanta a předpokládaných 
finančních nákladů spojených s jejich vymáháním či inkasem, 

- ošetření oprávněných pohledávek mandanta vhodnými zákonnými prostředky a opatřeními, zejména 
jejich vymáháním a inkasem, 

- nabízení oprávněných pohledávek mandanta k prodeji v rámci databáze mandatáře, zejména pak na 
elektronických burzách s pohledávkami, 

- zajištění dalších úkonů a činností, na kterých se obě smluvní strany dohodnou. 
02. Mandant tímto uděluje mandatáři plnou moc ke všem úkonům specifikovaným v čl. II této smlouvy za 

účelem splnění předmětu této smlouvy a originál plné moci tvoří nedílnou součást této smlouvy. 
 
 

III. 
       Trvání smlouvy a její výpověď 

 
01. Tato smlouva se uzavírá na období od ………… do ……….. a nabývá účinnosti okamžikem podpisu 

oběma smluvními stranami. 
02. Obě smluvní strany mohou tuto smlouvu vypovědět pouze písemně. Výpovědní lhůta je 1 měsíc a 

počíná běžet prvním dnem měsíce, který následuje po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
Vypovězení této smlouvy mandantem není dotčena povinnost mandanta zaplatit mandatáři smluvenou 
odměnu po zániku této smlouvy, a to za plnění podle této smlouvy, které bylo výsledkem činnosti 
mandatáře v době platnosti a účinnosti této smlouvy. 

03. V případě výpovědi ze strany mandanta je mandatář oprávněn vyúčtovat svou odměnu tak, jako by 
došlo k úplnému vymožení pohledávek či pohledávky, která byla předána mandatáři k vymáhání dle 
této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost mandanta tuto odměnu mandatáři uhradit, a to na základě 
faktury vystavené mandatářem se splatností ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení.  
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  IV. 
Odměna mandatáře 

 
01. Mandatáři za jeho činnost přísluší odměna ve výši 30% z vymožené částky (včetně příslušenství, 

kterým se rozumí veškeré smluvní úroky, smluvní úroky z prodlení, zákonné poplatky a úroky z prodlení 
dané pohledávky). V případě vymáhání smluvní pokuty tato částka představuje samostatnou 
pohledávku. Odměna je splatná na základě vystavené faktury mandatářem, zaslané mandantovi 
v elektronické podobě, se splatností 14 kalendářních dnů ode dne vystavení. Nárok na odměnu 
mandatáři vzniká okamžikem vymožení předané pohledávky či její části a její úhrady na účet mandatáře 
bankovním převodem či hotově. Mandatář oznámí mandantovi do 10 kalendářních dnů skutečnost, že 
došlo k úhradě vymáhané částky nebo splátky vymáhané částky. Vymožené finanční prostředky jsou 
vyúčtovány vždy na konci každého kalendářního měsíce, není-li s mandantem dohodnuto jinak. 

02. Odměna za vymožení pohledávky mandanta náleží mandatáři i v případě částečné úhrady pohledávky, 
a to v poměrné výši. Odměna náleží mandatáři i v případě, že pohledávka mandanta byla zaplacena 
třetí osobou, či jestliže bylo dosaženo mezi věřitelem a dlužníkem dohody, na základě které bylo 
mandantovi vráceno zboží, či na úhradu dluhu byly započteny vzájemné pohledávky. V tomto případě 
náleží mandatáři odměna vypočtená z pohledávky předané mandatáři k vymáhání. Odměna za 
vymožení pohledávky mandanta náleží mandatáři i v případě, že byl dluh vyrovnán dodáním zboží či 
materiálu v předem dohodnuté hodnotě. S takovýmto vyrovnáním pohledávky musí souhlasit mandant i 
dlužník a je třeba jej smluvně ošetřit (očíslovaným dodatkem k mandátní smlouvě). V tomto případě 
náleží mandatáři odměna vypočtená z pohledávky předané mandatáři k vymáhání, pakliže nebude mezi 
smluvními stranami dohodnuto jinak.  

03. Odměna ve smyslu odst.1 náleží mandatáři i z vymožených částek, které budou hrazeny dlužníkem či 
dlužníky  na základě dohodnutého splátkového kalendáře po skončení platnosti této smlouvy. 

04. Při rozložení pohledávky do termínových splátek přísluší mandatáři dohodnutá odměna z každé takto 
uhrazené částky. 

 
 

V. 
 Práva a povinnosti mandatáře 

 
01. Mandatář je povinen postupovat při správě a inkasu pohledávek mandanta v souladu s právními 

předpisy a zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, s nimiž se seznámí při výkonu sjednané 
činnosti. 

02. Mandatář je dále povinen uskutečnit potřebné úkony ke splnění předmětu smlouvy v souladu se zájmy 
chráněnými trestním zákonem a přednostně vymáhat pohledávky dle požadavků mandanta. 

03. Mandatář je oprávněn při své činnosti použít dalších osob či jiných subjektů, považuje-li to za vhodné a 
účelné, nejedná-li jménem mandanta osobně. 

04. Mandatář je povinen při výkonu své činnosti upozornit mandanta na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, 
které by mohly mít za následek zmaření naplnění předmětu této smlouvy či vznik škody. V případě, že  
mandant i přes upozornění mandatáře na splnění pokynů trvá, neodpovídá mandatář za škodu takto 
vzniklou, resp. je mandatář oprávněn provést takové úkony dle pokynů mandanta, kterými by mandatář 
porušoval právní předpisy.  

05. Mandatář je oprávněn vyloučit ze seznamu pohledávek předaných k inkasu případy, u nichž lze 
předpokládat, že činnost na těchto případech nebude efektivní. 

06. V případě, že bude ze strany dlužníka vznesen protest proti oprávněnosti pohledávky mandanta, je 
mandatář povinen žádat o přešetření požadavku svého mandanta. 

07. Shledá-li mandatář pohledávku mandanta jako neoprávněnou či důkazně (administrativně) 
nepodloženou, je oprávněn svou činnost na daném případu ukončit. 

08. V případě, že mandatář při své činnosti získá pro mandanta peníze nebo jakékoliv věci, je povinen tyto 
mandantovi vydat dle dohody v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů, 
není-li sjednáno jinak. 

09. Mandatář je oprávněn uzavírat s dlužníky mandanta splátkové kalendáře a po předchozí písemné 
dohodě s mandantem přistupovat na platební ústupky nebo dohody o náhradním plnění, dohody o 
narovnání apod.  
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VI. 
 Práva a povinnosti mandanta 

 
01. Mandant má právo být průběžně informován o stavu věci a to na vyžádání, či po dohodě, zejména v 

elektronické podobě. 
02. Mandant se zavazuje uhradit mandatáři po splacení dlužné částky dohodnutou smluvní odměnu. 

Jiné náklady dle přílohy č.2 mohou být mandantovi účtovány výhradně s jeho předchozím písemném 
souhlasu na základě dohody smluvních stran. 

03. V případě, že z důvodů na straně mandanta není možno dosáhnout splnění předmětu této smlouvy, 
zejména neposkytnutím potřebné součinnosti, je mandatář povinen písemně mandanta na takové 
nevhodné chování upozornit a pokud mandant i přes toto upozornění své nevhodné chování nezmění a 
nesjedná nápravu, je mandatář oprávněn od smlouvy odstoupit a to s okamžitou účinností a dále má 
nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši……% ze sjednané odměny. 

04. V případě, že mandant předá mandatáři k zařízení plnění podle článku I této smlouvy pohledávku a při 
jejím vymáhání mandatářem se prokáže, že podklady předané mandantem mandatáři nejsou pravdivé, 
že pohledávka byla před jejím předáním mandatáři k vymáhání zcela nebo z části zaplacena, 
započtena, narovnána nebo jinak uspokojena, tedy zanikla a činnost mandatáře je ne jeho vinou marná, 
výslovně se sjednává, že mandant zaplatí mandatáři odměnu ve výši, která by mandatáři příslušela, 
kdyby zařídil plné uspokojení z této pohledávky on. 

05. Mandant se zavazuje bezodkladně informovat mandatáře o všech splacených pohledávkách, které jsou 
předmětem této smlouvy, a to i částečně. Dále o všech změnách týkajících se vymáhání, předávat 
kopie korespondence zaslané dlužníky přímo mandantovi a jednat s dlužníky pouze prostřednictvím 
mandatáře. Poruší-li mandant toto ustanovení a vstoupí-li sám, či prostřednictvím dalšího zvoleného 
zástupce, v jednání s dlužníky, není tím dotčena povinnost mandanta zaplatit sjednanou odměnu 
mandatáři v souladu s podmínkami této smlouvy. 

06. Mandant se zavazuje, že po dobu trvání této smlouvy neuzavře na plnění předmětu této smlouvy 
specifikovaném v příloze č.1 smlouvu s třetí osobou na mimosoudní vymáhání předaných pohledávek. 

 
 

   VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
01. Vztahy mezi oběma smluvními stranami se v dalším řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku v platném znění (zákon č. 89/2012 Sb.). 
02. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou paré, obě s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží 

jedno paré. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č.1 „Seznam a specifikace pohledávek za 
dlužníky“ a č.2 „Ceník služeb“. 

03. Tuto smlouvu je možno doplňovat pouze očíslovanými písemnými dodatky, z nichž každá strana obdrží 
po jednom podepsaném vyhotovení. 

04. Mandant souhlasí s možným  uveřejněním jména společnosti mandanta na prezentaci webových 
stránek mandatáře v sekci „Naši klienti“. 

05. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, její obsah je jim srozumitelný a uzavírají ji jako 
projev své svobodné vůle a jako takovou ji podepisují. 

 
 
V Praze dne ……………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    mandatář                                                                                          mandant 
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Příloha č. 1 

Seznam a specifikace pohledávek za dlužníky 
 
            
     Jméno/název, adresa dlužníka:        IČO:       Dlužná částka: 
 
 

Dlužník, s.r.o. 276123456 75.000,00 Kč 
Všehrdova 2015, 621 00  Brno 
Zapsána v Obch. rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1122 
 
Daňový doklad – Faktura č. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    mandatář                                                                                          mandant 
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Příloha č. 2 

Ceník služeb platný ke dni podpisu mandátní smlouvy 
 
 

 
Jednorázový poplatek za sepsání mandátní smlouvy NEBUDE ÚČTOVÁNO 
  Odměna z vymožených pohledávek 30% Z VYMOŽENÉ ČÁSTKY 
  Jízdné a cestovní náklady NEBUDE ÚČTOVÁNO 
  Ostatní náklady (telefony, poštovné … atd.) NEBUDE ÚČTOVÁNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   mandatář                                                                                           mandant 
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PLNÁ MOC 

 
 

Já, Petr Novák, jednatel společnosti ZÁJEMCE, s.r.o., IČO: 12345678, DIČ: CZ12345678 
se sídlem: Radlická 123, 158 00  Praha 8, 
zapsané v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131285, 
 
zplnomocňuji  
 
společnost VYKONAVATEL, a.s. - IČO: 00123456, DIČ: CZ00123456, 
se sídlem: Evropská 1122/00, 160 00  Praha 6, zastoupenou jednatelem Jiřím Vykonavatelem, 
zapsanou v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 012345,     
aby za mne jednal ve věci vymáhání pohledávek s příslušenstvím za: 
 
 
 

Dlužník, s.r.o. IČO: 276123456 
Všehrdova 2015, 621 00  Brno 
Zapsána v OR, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1122 
Daňový doklad – Faktura č. 
 
 
 celková dlužná částka: 75.000,00 Kč  

 
 
 
 Tato plná moc slouží zároveň jako potvrzení, že je zmocněnec oprávněn příjmout plnění 
dluhu za věřitele jak v hotovosti, tak také na bankovní účet číslo: 230227358/0300, ČSOB a.s..  
 
 Souhlasím, že zmocněnec je oprávněn převést svá práva vyplývající z této plné moci na 
třetí osobu či subjekt, považuje-li to za vhodné a účelné, nejedná-li jménem mandanta osobně. 
 
 
 
V Praze dne ……………………. 
 
 
 
Zmocnění přijímám: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  zmocněnec                                                                                       zmocnitel 
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