MANDÁTNÍ SMLOUVA
Collect Partner s.r.o.
Na Florenci 1686/9
110 00 Praha 1
IČO: 290 52 149
zastoupená: Liborem Prokopem
pobočka a korespondenční adresa Hradec Králové
ČSA 287
502 16 Hradec Králové
bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 2104396774/2700
dále ve smlouvě jako „mandatář“
Obchodní firma/název/
jméno a příjmení
Identifikační číslo
sídlem/místem podnikání/
bytem
zastoupená

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

dále ve smlouvě jako „mandant“
spolu uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 566 a násl. zákona č.
513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto mandátní smlouvu:
1. Předmět smlouvy
1.1. Mandatář se touto smlouvou zavazuje pro mandanta jeho jménem a v jeho prospěch
zařizovat tuto záležitost:
Ekonomické, finanční a organizační poradenství při vymáhání peněžitého plnění na
pohledávku za dlužníkem:
Příjmení, jméno:
Kontaktní (aktuální) adresa:
kontaktní telefon:
další informace o dlužníkovi:
dále jen „dlužník“

___________________________________
___________________________________
___________________________________
________________________________________
________________________________________

ve výši………………… ,- Kč bez příslušenství………………………..(slovy korun českých),
vzniklé neuhrazením (z titulu smlouvy ze dne )……………………………………………...
2. Povinnosti mandatáře
2.1. Mandatář je při plnění svých povinností plynoucích z této smlouvy povinen postupovat v
souladu s vynaložením veškeré odborné péče a s ohledem na zájmy mandanta, které jsou mu
známy tak, aby došlo k co možná nejúplnějšímu vyřízení záležitosti specifikované v čl. 1. této
smlouvy.
2.2. Mandatář je oprávněn se při vyřizování záležitosti specifikované v čl. 1. této smlouvy
nechat zastupovat třetí osobou.
2.3. Mandatář je výslovně oprávněn uzavírat a podepisovat s dlužníkem nebo s třetími
osobami potřebné smlouvy, smíry a další úkony vedoucí k uspokojení nároků mandanta.
Zejména je oprávněn převzít sjednanou hotovost na účet mandatáře, ve vyjímečných
případech převzít dlužnou částku v hotovosti a z této vyplatit odměnu mandatáře sjednanou
dle této mandátní smlouvy formou jednostranného zápočtu a zbývající část finanční hotovosti
převést mandantovi na účet číslo:…………………..………………………., vedený
u……………………………………………….. a to nejpozději do 14-ti kalendářních dnů od
převzetí, nebo připsání finanční hotovosti na účet mandatáře. Pokud je k zařízení sjednané
záležitosti třeba uskutečnit právní úkon či úkony jménem mandanta, je mandant povinen
mandatáři včas poskytnout příslušnou plnou moc, nejpozději do 1 týdne od jejího vyžádání.
2.4. Mandatář se zavazuje, že pohledávka bude vymáhána pouze legální cestou, v rámci
obecně záv. předpisů platných v ČR.
2.5. Převod úhrady dlužné částky se provádí zpravidla bezhotovostním převodem na bankovní
účet mandatáře, jež je uvedený v bodě 4.1 této mandátní smlouvy.
3. Povinnosti mandanta
3.1. Mandant je povinen poskytnout mandatáři o pohledávce a dlužníkovi veškeré jemu
známé informace, údaje a originální doklady, které mají souvislost se vznikem pohledávky a
to i v průběhu platnosti této smlouvy a i během vymáhacího řízení.
3.2. Mandant je povinen poskytnout mandatáři veškeré informace o každém plnění dlužníka
přímo k rukám či na účet mandanta na pohledávku specifikovanou v čl. I této smlouvy, a to
do 7 dnů ode dne doručení této finanční hotovosti mandantovi. V případě každého nesplnění
této sjednané smluvní povinnosti ze strany mandanta je mandant povinen zaplatit mandatářovi
smluvní pokutu ve výši……………….. ,- Kč………………………………………………….
(slovy korun českých) vč. DPH, která je splatná do 10-ti dnů od prvního dne prodlení.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok mandatáře na zaplacení náhrady škody z
důvodu porušení smlouvy ze strany mandanta.
3.3. Mandant se zavazuje, že po dobu platnosti této smlouvy nepověří třetí osobu stejnou či
obdobnou činností, která je závazkem mandatáře dle této smlouvy. Mandant se rovněž po
dobu trvání této smlouvy zavazuje, že bez výslovného souhlasu mandatáře nebude vůči

dlužníkovi činit jakýkoliv úkon (a to ani neformální), jež souvisí s pohledávkou. V případě,
kdy jej bude dlužník kontaktovat, zavazuje se mandant dlužníka odkázat na mandatáře.
Pověří-li mandant po dobu platnosti této smlouvy třetí osobu činností týkající se pohledávky,
jež je shodná či podobná se závazkem mandatáře dle této smlouvy, je povinen mandatáři
zaplatit smluvní pokutu ve výši, jež odpovídá odměně mandatáře v případě, kdy dlužník
pohledávku zcela uhradí. Smluvní pokuta je splatná do 5 dnů ode dne, kdy je mandantovi
doručena výzva k její úhradě.
3.4. Mandant se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy sledovat, zda dlužník nevstoupil
do likvidace, není proti němu zahájeno insolvenční řízení, nebyl podán návrh na zahájení
insolvenčního řízení, nebo nebyl prohlášen konkurz. O každém takovémto zjištění je mandant
povinen ve lhůtě 3 dnů informovat mandatáře. Mandatář nenese odpovědnost za případné
zmeškání lhůt pro uplatnění pohledávky v uvedených řízeních a s tím související vznik škody
způsobené porušením uvedené oznamovací povinnosti mandanta.
3.5. Mandant odpovídá za skutečnost, že pohledávka je oprávněná. V případě, že je
pohledávka smyšlená nese mandant plnou právní odpovědnost za případné podvodné vylákání
hotovosti nebo jiného plnění a další škody, které mohou vzniknout mandatáři nebo třetím
osobám.
4. Odměna mandatáře
4.1. Mandant se zavazuje za zastupování v záležitosti specifikované v čl. 1 této smlouvy
zaplatit mandatáři odměnu ve výši ……….% z celkové vymožené výše popsané pohledávky
nebo její části či dílu. Vymůže-li mandatář též úroky z prodlení či smluvní pokuty sjednané
mezi mandantem a dlužníkem, náleží mu………... % z vymožené výše z těchto plnění. Platby
podle tohoto odstavce jsou splatné ve lhůtě do 14 dnů ode dne přijetí faktury mandatáře
mandantem. Obě smluvní strany se dohodli, že platby budou probíhat bezhotovostně a to na
účet mandatáře vedený u UniCredit Bank, číslo účtu: 2104396774/2700, jako variabilní
symbol bude uvedeno IČO, popřípadě rodné číslo mandanta. V případě prodlení s úhradou
sjednané odměny mandatáře, či její části, ze strany mandanta vzniká mandatářovi nárok na
úhradu smluvní pokuty ve výši 1,5% z dlužné částky za každý den prodlení, kterou je povinen
mandant uhradit mandatářovi na jeho účet do 14 dnů ode dne přijetí faktury mandatáře
mandantem. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok mandatáře na zaplacení náhrady
škody z důvodu porušení smlouvy ze strany mandanta.
4.2. Mandatáři náleží odměna dle bodu 4.1. rovněž v případě, kdy dlužník tuto pohledávku
uhradí i po zániku této smlouvy, pokud je toto přímým následkem činnosti mandatáře dle této
smlouvy.
4.3. V případě uzavření splátkového kalendáře se trvání této smlouvy prodlužuje až do
úplného zaplacení dlužné částky. Mandant dále souhlasí s tím, aby v případě uzavření
splátkového kalendáře první splátky připadli mandatáři a to po takovou dobu než naplní
celkovou výši odměny dle bodu 4.1. Následující splátky náleží mandantovi ve 100% výši.
4.4. Mandant je povinen rovněž uhradit mandatáři odměnu za jím poskytnuté služby, které si
mandant objednal nad rámec činnosti mandatáře uvedené v čl. 1 této mandátní smlouvy a
která je blíže specifikována ve Všeobecných obchodních podmínkách, které tvoří nedílnou
součást této smlouvy, a to dle Ceníku ostatních služeb, který je uveřejněný na internetových
stránkách mandatáře.

5. Platnost smlouvy
5.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to v trvání …… let. V případě, kdy mandatář
jménem mandanta uzavře s dlužníkem smlouvu o splátkovém kalendáři, prodlužuje se
uvedená lhůta o dobu povolených splátek. Pokud žádná ze stran neoznámí písemně druhé
straně nejpozději do 30 dnů po zániku této smlouvy, že trvá na jejím ukončení, tato smlouva
se obnovuje na dobu neurčitou a za týchž podmínek, za jakých byla sjednána původně.
5.2. Pokud se tato smlouva stane za podmínek daných v odstavci 5.1. smlouvou uzavřenou na
dobu neurčitou, může ji každá ze stran vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí tři
(3) měsíce a začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé
straně. Po dobu výpovědní lhůty je mandatář oprávněn vykonávat činnost dle této smlouvy.
6. Závěrečná ustanovení
6.1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory, vzniklé mezi nimi z právních
vztahů, založených touto smlouvou, nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o platnost, výklad,
realizaci či zánik této smlouvy, předloží k rozhodnutí do rozhodčího řízení v souladu se
zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, s vyloučením
obecných soudů. Spory budou rozhodovány jediným rozhodcem, jmenovaným společností
Kancelář R.S. Praha, s.r.o., IČ 28923987, se sídlem Oldřichova 859/36, 128 00 Praha 2 Nusle,
z rozhodců, uvedených v Seznamu rozhodců Kancelář R.S. Praha, s.r.o., podle Jednacího a
Organizačního řádu, vydaných touto společností a zveřejněných na internetové adrese
www.rozhodcinalez.cz, se kterými se smluvní strany před podpisem této smlouvy seznámily a
souhlasí, ve smyslu ustanovení §19, odst.(1) zákona č. 216/1994 Sb., s tím, že se bude podle
nich v řízení postupovat. Rozhodčí řízení bude probíhat na základě písemných podkladů a
vyjádření předaných stranami sporu. Ústní jednání bude svoláno jen v případě, bude-li to
rozhodce považovat za nezbytné pro vydání rozhodnutí. Smluvní strany se rozhodnutí
vydanému v tomto rozhodčím řízení podřídí s tím, že bude pro ně konečné a závazné. Strany
si dále sjednávají, že součástí nákladů řízení je i odměna rozhodce uvedená v pravidlech o
nákladech a sazebníku nákladů. Poplatek za rozhodčí řízení jde k tíži strany, která ve sporu
podlehla.
6.2. Doručuje se na adresu uvedenou v této smlouvě, pokud smluvní strana sama nesdělí
druhé straně adresu jinou. V případě mandatáře se jedná o adresu Collect Partner s.r.o., ČSA
287, 502 16 Hradec Králové. Za doručenou zásilku se považuje i odmítnutí písemnosti
adresátem nebo její nepřevzetí a vrácení zpět odesílateli. Účinek doručení nastává vrácením
zásilky. Smluvní strany se zavazují oznámit druhé straně jakoukoli změnu svého sídla (místa
podnikání či adresy pobytu) ihned poté, co tato změna nastane.
6.3. Právní vztahy vzniklé v souvislosti se smlouvou se řídí obchodními podmínkami, plnou
mocí, ceníkem nad rámec sjednaných služeb.
6.4. Mandant potvrzuje podpisem smlouvy, že se seznámil s jejím obsahem i s obsahem
všeobecných obchodních podmínek, s kterými výhradně souhlasí a které tvoří nedílnou
součást této smlouvy, zároveň jsou dostupné na internetové stránce mandatáře. Všeobecné
obchodní podmínky mimo jiné upravují podmínky a povinnosti plynoucí ze smluvního vztahu
vzniklého z podpisu mandátní smlouvy. Obě smluvní strany podpisem této mandátní smlouvy
současně stvrzují, že nedílnou součástí této smlouvy je rovněž plná moc mandanta udělená

mandatáři a ceník nad rámec služeb. Mandant podpisem této smlouvy stvrzuje, že bere obsah
těchto dokumentů na vědomí a že souhlasí s jejich zněním.
6.5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu bezezbytku porozuměly,
a že její obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými
podpisy.
6.6. Smlouva je vyhotovena ve dvou originálních výtiscích a každý účastník tak obdržel jedno
originálně podepsané vyhotovení. Tato smlouva je platná a účinná ode dne jejího podpisu
oběma smluvními stranami.

V……..…………………………………

………………………………………
podpis mandanta

dne ……………..……………2010

…………………………………………..
podpis mandatáře

