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Smlouva
o provádění dohledu nad platební kázní zákazníků
Článek I.
Smluvní strany
1. Zájemcem:
ZÁJEMCE, s.r.o.
IČO: 12345678
DIČ: CZ12345678
Se sídlem:
Sokolovská 1122/60, 158 00 Praha 8
Zastoupena:
jednatelem Ing. Vladimírem Zájemcem
Bankovní účet:
123456789/0100 KB a.s.
office: +420 576 123 456
mobil: +420 601 000 001
e-mail: zajemce@zajemce.cz
Společnost zapsaná v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123456
a
2. Vykonavatelem:
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: +420 602 100 000
e-mail: vykonavatel@vykonavatel.cz
Společnost zapsaná v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 012345
Článek II.
Předmět smlouvy
01. Zájemce uděluje vykonavateli plnou moc ke všem právním úkonům, které bude jménem a na účet
zájemce vykonávat na základě této smlouvy. Vykonavatel se touto smlouvou zavazuje, že bude
jménem a na účet zájemce uskutečňovat všechny potřebné mimosoudní právní úkony směřující k
úplnému zaplacení pohledávek za zákazníky zájemce. Zmocnění vykonavatele je omezeno ve smyslu
předmětu této smlouvy.
02. Vykonavatel se zavazuje od zájemce převzít zákazníka k řešení dnem vystavení každé jednotlivé
faktury a uskutečňovat veškeré mimosoudní úkony podle čl. 2.1. této smlouvy tak, aby bylo zajištěno
dodržení termínu splatnosti těchto faktur, předávat zájemci avíza plateb od jeho zákazníků, řešit se
zákazníky a zájemcem sporné momenty jejich vzájemné fakturace, včas upozorňovat zájemce na
negativní ukazatele jeho zákazníků popřípadě zhoršení platební morálky jeho zákazníků.
03. Vykonavatel se zavazuje vypracovávat periodicky, vždy pro každý měsíc písemnou zprávu o platební
kázni a bonitě zákazníků předaných k řešení v rámci této smlouvy, tato zpráva slouží i jako podklad pro
fakturaci odměny vykonavatele.
04. Závazek vykonavatele je splněn podle této smlouvy připsáním dlužné částky na bankovní účet zájemce
nebo složením v hotovosti do pokladny zájemce popř. uzavřením příslušné smlouvy o postoupení
pohledávek v souladu se zněním této smlouvy.
Článek II.
Odměna vykonavatele
01. Vykonavateli za jeho činnost přísluší měsíční paušální odměna ve výši: 10.000 Kč + DPH (slovy:
desettitisíckorunčeských) splatná vždy k 15. dni v měsíci počínaje 10.10.2011. V této odměně jsou
zahrnuty veškeré náklady mandatáře na vyvíjenou činnost. Mandatář nemá nárok na jiné úhrady a
platby.
02. Ve zkušební lhůtě podle této smlouvy vykonavateli nárok na odměnu nevzniká.
03. Vykonavatel má nárok na odměnu podle čl. III. odst. 3.1. i v případě, kdy zájemce činil úkony směřující
k úhradě pohledávek v termínech podle této smlouvy vlastními silami.
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Článek III.
Doba plnění, výpověď smlouvy
01. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností ode dne uzavření této smlouvy tj. v období od
10.02.2012 do 31.12.2012. Zkušební lhůta je stanovena na 1. měsíc (tedy 30. dnů) ode dne podpisu
smlouvy.
02. Výpověď smlouvy - mimo ukončení smlouvy dohodou je tuto smlouvu oprávněna kterákoliv ze
smluvních stran vypovědět v plném rozsahu ve dvouměsíční výpovědní lhůtě počínající prvním dnem
měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé ze smluvních stran. Výpověď musí mít písemnou
formu.
03. Ukončení jednotlivého případu - tuto smlouvu lze kteroukoliv ze smluvních stran vypovědět částečně, tj.
ke každému jednotlivému zákazníkovi zájemce zvlášť a odděleně, bez udání důvodu, a to za stejných
podmínek jako při výpovědi celé smlouvy (viz 4.2. této smlouvy).
04. Při ukončení smluvního vztahu nebo jednotlivých zákazníků se vykonavatel zavazuje předat zájemci
nejpozději do 30-ti dnů ode dne nabytí účinnosti výpovědi veškeré doklady, které nabyl v souvislosti s
předmětem této smlouvy.
05. Ve zkušební lhůtě lze smlouvu vypovědět okamžitě, doručením výpovědi druhé ze smluvních stran.
Článek IV.
Práva a povinnosti smluvních stran
01. Vykonavatel má právo odmítnout převzetí zákazníka podle čl. II. této smlouvy do řešení. Předání musí
mít písemnou formu a musí obsahovat identifikaci zákazníka.
02. Zájemce i vykonavatel jsou povinni se vzájemně informovat o všech věcech týkajících se předmětu této
smlouvy a to zejména o změnách u zákazníků zařazených do řešení podle této smlouvy. Tyto
informace nejsou oprávnění sdělovat třetím osobám.
Článek V.
Závěrečná ustanovení
01. Smluvní strany prohlašují, že ve smyslu obchodního zákoníku považují za podstatné porušení smlouvy
s právem odstoupení, poskytne-li zájemce nebo vykonavatel nezúčastněné osobě relevantní důvěrné
informace, které se dozví v souvislosti s touto smlouvou.
02. Obsah této smlouvy může být měněn pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.
03. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
04. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno paré.
05. Nedílnou součástí této smlouvy je seznam předávaných zákazníků a přílohy dokladů svědčících o
pohledávkách zájemce vůči zákazníkům.

V Praze dne ……………………….

Jiří Vykonavatel
jednatel společnosti

Ing. Vladimír Zájemce
jednatel společnosti
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Příloha č. 1
Seznam a specifikace pohledávek za dlužníky

Jméno/název, adresa dlužníka:

I ČO:

Dlužná částka:

Dlužník, s.r.o.
276123456
Všehrdova 2015, 621 00 Brno
Zapsána v Obch. rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1122

75.000,00 Kč

Daňový doklad – Faktura č.

vykonavatel

zájemce
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GENERÁLNÍ PLNÁ MOC

Já, Ing. Vladimír Zájemce (zmocnitel),
jednatel společnosti ZÁJEMCE, s.r.o., IČO: 12345678, DIČ: CZ12345678,
se sídlem: Sokolovská 1122/60, 158 00 Praha 8,
zapsané v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 112345,

ZPLNOMOCŇUJI
společnost VYKONAVATEL, a.s. - IČO: 00123456, DIČ: CZ00123456,
se sídlem: Evropská 1122/00, 160 00 Praha 6,
zapsanou v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 012345,
zastoupenou jednatelem Jiřím Vykonavatelem (zmocněnec) k tomu,
aby za mne jednal ve věci dohlížení nad platební kázní zákazníků.

V Praze dne …………………

Zmocnění přijímám:

zmocněnec

zmocnitel
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