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MANDÁTNÍ SMLOUVA
podle § 566 a násl. obchodního zákoníku
									
									
I. 
SMLUVNÍ STRANY
								
	
Název:	firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………….soudem , oddíl ….. , vložka …………		
Sídlo:		     		……………………………….					
IČO/RČ:		     	……………………………….		
DIČ:		     		……………………………….	
Číslo účtu:			………………………, ……..
Bankovní spojení:		……………………………….	
Zastupuje:			………………………, ……………………………………
(dále jen „mandant“)									
									
a									
									
Název:	Pavel Krbec			
Sídlo:				Kozinova 144, 344 01  Domažlice				
IČO:				69253081					
Číslo účtu:			159 335 603/0300						
Bankovní spojení:		ČSOB-divize IPB Praha - Eden	
Zastupuje:                  		Pavel Krbec
(dále jen „mandatář“)			
									
uzavřely tuto mandátní smlouvu:


II.
 PŘEDMĚT SMLOUVY
									
2.1. Mandant uděluje mandatáři plnou moc k převzetí hotovosti a ke všem mimosoudním právním úkonům, které bude jménem a na účet mandanta vykonávat na základě této smlouvy.
2.2. Mandatář bude podle této smlouvy jménem a na účet mandanta uskutečňovat právní úkony potřebné k realizaci pohledávek vůči dlužníkům mandanta v rozsahu specifikovaném v přílohách této smlouvy. Mandant dává výslovný souhlas k tomu, aby mandatář jménem mandanta sjednával splátkové kalendáře úhrady dluhů a jednal o podmínkách finančního narovnání mezi mandantem a jeho dlužníkem.
2.3. Závazek mandatáře podle bodu 2.2. této smlouvy je splněn dnem připsání dlužné částky nebo její části na účet mandanta, nebo zaplacením dlužné částky nebo její části v hotovosti a předáním peněz mandantovi.
					

III. 
ODMĚNA MANDATÁŘE
									
3.1. Mandatáři za jeho činnost přísluší odměna ve výši……% (bez DPH) z plnění podle bodu 2.3. této smlouvy, kterou je mandant povinen uhradit do 14-ti dnů po obdržení faktury mandatáře nebo ihned, jestliže mandatář předá dlužnou částku v hotovosti.
3.2. Odměna mandatáře podle čl. III., odst. 3.1. náleží mandatáři po dobu 3 měsíců po ukončení platnosti této smlouvy, pokud v této době je dlužná částka nebo její část připsána na účet mandanta nebo zaplacena v hotovosti a předána mandatářem nebo dlužníkem.			
3.3. V případě úhrady dlužné částky nebo její části dlužníkem na základě potvrzeného platebního kalendáře, náleží mandatáři smluvní odměna podle čl. III,. odst. 3.1. této smlouvy z každé splátky připsané na účet mandanta nebo z každé splátky složené v hotovosti a předané mandantovi dlužníkem nebo mandatářem.
3.4. Náhrada účelně vynaložených nákladů mandatáře je zahrnuta v dohodnuté odměně.
					
	
IV.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1. Mandant je povinen poskytnout mandatáři o pohledávce a dlužníkovi veškeré jemu známe informace, údaje a doklady, které mají souvislost se zprostředkováním platby. Mandant se zavazuje spolupracovat s mandatářem při sdělování údajů o vymáhaných pohledávkách a při jejich eventuální aktualizaci. Mandant odpovídá za skutečnost, že pohledávka je oprávněná.
4.2. Mandatář je povinen činnost podle čl. 2.2. této smlouvy uskutečňovat podle pokynů mandanta a v souladu s jeho zájmy, které mandatář zná nebo musí znát.				
4.3.  Mandant se zavazuje mimosoudně neřešit pohledávky předané mandatáři podle čl. 2.2. této smlouvy. Pokud dlužník v době smluvního vztahu kontaktuje mandanta, ten informuje dlužníka o skutečnosti, že jeho případ byl předán mandatáři. Současně informuje mandatáře o uskutečněném kontaktu.
		
V. 
PLATNOST SMLOUVY
									
5.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.							

VI. 
VÝPOVĚĎ SMLOUVY

6.1. O povinnostech mandanta a mandatáře v případě výpovědi této smlouvy platí ustanovení §574 a §575 obchodního zákoníku v platném znění.
6.2. Obě smluvní strany jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí ve lhůtě 2 měsíců počínaje prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně.


VII.
 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Mandatář bere na vědomí, že pohledávka je nebo může být zároveň vymáhána soudní cestou.	
7.2. Smluvní strany prohlašují, že ve smyslu obchodního zákoníku považují za podstatné porušení smlouvy s právem odstoupení, poskytne-li mandatář třetí osobě důvěrné informace, které se od mandanta dozví v souvislosti s touto smlouvou.	
7.3. Obsah této smlouvy může být měněn pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami. 
7.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
7.6. Nedílnou součástí této smlouvy je seznam předávaných pohledávek a přílohy dokladů svědčících o pohledávkách mandanta vůči dlužníkovi.

V ………………….. dne…………….					V Domažlicích dne……………….


………………………………………					………………………………………
                mandant							   mandatář
								 
Příloha č. 1
k mandátní smlouvě

uzavřené mezi

Název:	firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………….soudem , oddíl ….. , vložka …………		
Sídlo:		     		……………………………….					
IČO:		     		……………………………….		
DIČ:		     		……………………………….	
Číslo účtu:			………………………, …………………, ………………..	
Bankovní spojení			……………………………….	
Zastupuje:			………………………, ……………………………………
(dále jen „mandant“)									
									
a									
									
Název:	Pavel Krbec			
Sídlo:				Kozinova 144, 344 01  Domažlice				
IČO:				69253081					
Číslo účtu:			159 335 603/0300						
Bankovní spojení:		ČSOB-divize IPB Praha - Eden	
Zastupuje:                  		Pavel Krbec
(dále jen „mandatář“)									


Seznam předaných pohledávek

IČO			Název firmy		Částka (v Kč)	      Splatnost	     Provize (%) 













						



V ………………….. dne…………….					     V Domažlicích dne……………….
						
	


								
…………………………………                                         		      ………………………………… 
   	 mandant						      	       mandatář	
							        		 

PLNÁ  MOC
											
									
Já níže podepsaný:									
Název:	firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………….soudem , oddíl ….. , vložka …………			
Sídlo:		     		…………………………				
IČO/RČ:		     	…………………………						
DIČ:		     		…………………………					
Zastupuje:			………………….,………….			
(dále jen „zmocnitel“)									
									
									
Zmocňuji:									
Název:	Pavel Krbec			
Sídlo:				Kozinova 144, 344 01  Domažlice				
IČO:				69253081					
Číslo účtu:			159 335 603/0300						
Bankovní spojení:		ČSOB-divize IPB Praha - Eden	
Zastupuje:                  		Pavel Krbec
(dále jen „zmocněnec“)									


Zmocnitel uděluje tímto zmocněnci plnou moc ke všem mimosoudním právním úkonům, které bude jménem zmocnitele a na jeho účet vykonávat ve vztahu k jeho dlužníkům, jejichž řešení předal zmocněnci. Zejména zmocňuje zmocněnce ke sjednávání splátkových kalendářů, k jednání o platebních ústupcích a úhradě dluhů, k jednání o podmínkách finančního narovnání a k přebírání dlužných částek v hotovosti.								
Tuto plnou moc uděluje zmocnitel i v rozsahu práv a povinností podle občanského soudního řádu a správního řádu. Tuto plnou moc je zmocněnec oprávněn udělit ve smyslu § 33 pís. a) Obč. zák. jiné osobě.									
									
								
V …………….. dne …………								
									
							………………………………………………
									zmocnitel	
								………………….,…………								
Přijímám zmocnění v plném rozsahu.									


V Domažlicích dne ………….									
							………………………………………………
									mandatář		
								 ………………….,…………

Ve věci dále zmocňuji:	jméno:	……………………………
			RČ:	……………………………
V ………………. dne…………	
………………………………………………
									mandatář		
								………………….,…………


