Mandátní smlouva
Uzavřená podle § 566 a násl. Obchodního zákoníku

I.
Smluvní strany
1, Mandatář : Správa pohledávek ČR , s.r.o.
zastoupená jednatelem p. René Osouch , r.č. 740725/5251
se sídlem : U Výstaviště 1429 , České Budějovice , 370 05
IČ : 260 90 201
bankovní spojení : 196700999/0300 - ČSOB ČB
tel/fax : 385 340 687 , mob. : 603 / 35 55 34
2, Mandant :

Věřitel
II.
Předmět smlouvy

1, Mandant uděluje mandatářovi plnou moc ke všem právním úkonům, které bude mandatář
jménem a na účet mandanta vykonávat na základě této smlouvy.
2, Mandatář podle této smlouvy jménem a na účet mandanta bude :
a, uskutečňovat právní úkony spočívající v uplatňování práv mandanta z uzavřených
obchodně závazkových vztahů,
b, zajišťovat vymožení pohledávek od dlužníků, resp. od p. Dlužník
III.
Doba plnění mandatáře
Mandatář bude činnost podle čl. II odst. 2 provádět od účinnosti této smlouvy tj. od min. 3
měsíce , max. délka je individuální dle případného plnění splátkového kalendáře
uzavřeného vždy po dohodě s věřitelem.
IV.
Odměna mandatáře
Mandatáři za jeho činnost přísluší odměna ve výši 10 – 30 % / odměna je pevná a předem
dohodnutá, její výše se nemění během plnění případu, závisí na vymahatelnosti, resp.
bonitě dlužníka /z vymožené částky, kterou je mandant povinen mandatářovi uhradit ihned
po obdržení vymožené částky.

V.
Povinnosti mandatáře
1, Mandatář je povinen :
-

jednat jménem mandanta osobně
je oprávněn pro svou činnost použít i jiných subjektů

2, Mandatář je povinen při výkonu své činnosti upozornit mandanta na zřejmou nevhodnost
jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že mandant i přes
upozornění mandatáře na splnění pokynů trvá, neodpovídá za škodu takto vzniklou.
3, Jestliže při své činnosti získá pro mandanta jakékoliv věci je povinen mu je vydat.
4, V případě, že mandatář použije v souladu s touto smlouvou pro výkon své činnosti jiný
subjekt a uvedený subjekt poruší závazek ze smlouvy, odpovídá mandatář stejně, jako kdyby
závazek porušil sám.
IV.
Výpověď za smlouvy
1, Obě smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou formou a to ve lhůtě 1 měsíce
bez uvedení důvodů. Výpovědní lhůta začíná plynout od prvého dne měsíce následujícího po
jejím doručení druhé straně.
2, O povinnostech mandatáře v případě výpovědi smlouvy platí ustanovení § 574 a 575
Obchodního zákoníku.
V.
Ostatní ujednání
Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu smluvních stran. Tato smlouva
byla vyhotovena ve dvou výtiscích, každá smluvní strana obdrží jedno paré smlouvy.
V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran § 566 a násl. Obchodního zákoníku.
Tato smlouva je uzavřená podle svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, což účastníci
stvrzují vlastnoručními podpisy.

…………………………..
Mandatář
V Českých Budějovicích dne

……………………………
Mandant

Prohlášení o utajení
Já , níže podepsaný jednatel společnosti Správa pohledávek ČR , s.r.o. René Osouch
( narozen 25.07.1974 , bytem Vančurova 1701/19 , Nový Jičín , č. OP 101196857 ) , se tímto
zavazuji, že budu zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích týkajících se
klientů firmy Věřitele, jeho pohledávek a dlužníků, o nichž se dozvím při výkonu inkasní
činnosti. Údaje, o nichž se dozvím, nepoužiji k žádnému jinému účelu ani je nesdělím třetí
straně.
Povinnost zachovat mlčenlivost a bankovní tajemství trvá i po ukončení smluvního vztahu.
Můj závazek ohledně utajení platí i pro veškeré informace, týkající se firmy Věřitele.
Jsem si rovněž vědom, že v případě porušení výše uvedeného závazku budu mít trestní
odpovědnost podle ustanovení Trestního zákoníku.

České Budějovice dne

…………………………….
podpis

