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S M L O U V A   O   Z P R O S T Ř E D K O V Á N Í 

 uzavřená mezi smluvními stranami : 

 

Firmou:   EURO CONCEPT, s.r.o., se sídlem Podhradská 400, Pozlovice, 763 26 Luhačovice, 
IČ: 46995731, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, 
vložka 8939, tel. 777 132 024, 603 512 114 

 

kancelář: ……………………………  

(dále jen zprostředkovatel) 

 a 

 Jméno a příjmení ....................................................... rodné číslo .......................... 

 Adresa bydliště ............................................................................PSČ .................. 

 Tel.domů .............................. zaměst ........................od ............ do ............. hod. 

 (dále jen klient) 

 uzavírají následující 

 Smlouvu o zprostředkování 

 I. 

Klient se touto smlouvou zavazuje, že dává zprostředkovateli k dispozici byt (nemovitost, nebytový 

prostor) o velikosti .............. na adrese...................................... v ............................  . 

Zprostředkovatel má na tuto dobu výhradní právo tento byt (nemovitost, nebytový prostor) prodat 

nebo pronajmout  * a to dle pokynů klienta. U prodeje družstevního bytu se jedná o převod členských 

práv a povinností. 

II. 

Klient tímto prohlašuje,že uvedený byt (nemovitost, nebytový prostor) 

- je v jeho výlučném vlastnictví * 

-  je v jeho spoluvlastnictví s ....................................................................................  * 

- je jediným uživatelem družstevního bytu s členským právem bytového družstva * 

-  je spoluuživatelem dr. bytu s manželem - manželkou * 

III.  

Pokud zprostředkovatel byt (nemovitost, nebytový prostor), specifikovaný v č.I, prodá nebo pronajme, 
náleží zprostředkovateli provize uvedená v části V. Tuto provizi zpravidla hradí kupující nebo zájemce 
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o pronájem, avšak dohodnou-li se prodávající (nabízející pronájem) a kupující (požadující pronájem) 
odlišně od této smlouvy, pak platí jejich dohoda. Tato musí mít písemnou formu, jinak je neplatná a 
provizi hradí kupující (požadující pronájem). 

IV. 

Pokud dojde k porušení této smlouvy ze strany klienta tím, že v době, na kterou se tato smlouva 
vztahuje, výše uvedený byt (nemovitost, nebytový prostor) bez pomoci zprostředkovatele prodá či 
pronajme, je povinen klient zaplatit zprostředkovateli provizi. (Výše provize je uvedena v části V).  

 
Uzavře-li klient kupní smlouvu, nájemní smlouvu, nebo dohodu o převodu čl. práv a povinností 
k družstevnímu bytu, jež jsou předmětem této smlouvy do 6 měsíců po ukončení 
 
trvání zprostředkovatelské smlouvy s osobou, kterou vyhledal zprostředkovatel je povinen klient 
uhradit zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši sjednané provize . 

 

 V. 

Výše provize zprostředkovatele činí u prodeje bytu po dohodě …………... + DPH. Provize 
zprostředkovatele u pronájmu nebo podnájmu je ve výši jednoměsíčního nájmu, minimálně však 
5000,-Kč.  

 VI. 

Klient má povinnost součinnosti a spolupráce při prodeji či  pronájmu předmětného bytu (nemovitosti, 

nebytového prostoru). Pokud tuto povinnost poruší a odmítne součinnost, má právo zprostředkovatel 

odstoupit od této smlouvy a požadovat na klientovi zaplacení plné výše provize. (Výše provize je 

uvedena v části V.) 

 VII. 

Klient má právo po dobu, na kterou se tato smlouva vztahuje, na informace ze strany 

zprostředkovatele, a to kdykoliv o to požádá. 

 VIII. 

Klient požaduje odstupné za převod členských práv k družst. bytu ve výši nejméně: 

………...………………....……….,- Kč, slovy …................................................................................ * 

Klient požaduje kupní cenu ve výši ………….………………..Kč, slovy………………………….…* 

Klient požaduje měsíční nájemné ve výši nejméně ..................,-Kč +   inkaso, které činí ..................... 

Kč, platba na .................. předem / kauce ve výši .................................* 

 IX. 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do ………….… . Po uplynutí výše uvedené doby se tato 
smlouva považuje za dále platnou, v případě, že zprostředkovateli nebude doručena výpověď.  Pokud 
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tak smluvní strany neučiní do 5 dnů od sjednané lhůty, zprostředkovatelská smlouva se považuje za 
dále platnou a uzavřenou na dobu neurčitou s možností oboustranné písemné výpovědi, doručené 
druhé straně, a to s výpovědní lhůtou  jednoho měsíce , která počíná běžet prvního dne následujícího 
měsíce po doručení výpovědi. Před uplynutím této doby lze smlouvu vypovědět jen ze strany 
zprostředkovatele a to v případech porušení povinnosti součinnosti klienta (dle části VI.) a v případě 
prodeje mimo zprostředkovatele (dle části IV).  

 X. 

Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou s vyloučením 
pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu 
při HK ČR a AK ČR v Praze podle jeho Řádu jediným rozhodcem určeným  podle tohoto Řádu. 
Strany se dohodly, že rozhodčí řízení bude probíhat na nejbližším ze sudišť nebo kontaktních míst 
Rozhodčího soudu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve 
lhůtách v něm uvedených. 
 
Účastníci této smlouvy o zprostředkování po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 
tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani 
jinak za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

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

 

 ……….....................………….......             …..….…................................ 

             klient                               zprostředkovatel   

*) nevyhovující škrtněte 
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Z p r o s t ř e d k o v a t e l s k á      s m l o u v a 

 

o obstarání převodu vlastnictví k nemovitosti  

uzavřená mezi 

 

Firma:  EURO CONCEPT, s.r.o., se sídlem Podhradská 400, Pozlovice, 763 26 Luhačovice, IČ: 

46995731, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8939, 

tel. 777 132 024, 603 512 114 

Kancelář : Zarámí 92, Zlín  

Zastupuje: …………………………………………  

(dále jen zprostředkovatel) 

 

a 

      Fyzická osoba – občan: 

Příjmení, jméno, titul …………………………………………………………………… 

Bydliště: ………………………………………………………………………………… 

Tel.: …………………… 

Příjmení, jméno, titul …………………………………………………………………… 

Bydliště: ………………………………………………………………………………… 

Tel.: …………………… 

(dále jen Klient) 

 

takto: 

                                                                            I. 

Zprostředkovatel se zavazuje, že podle svých možností zprostředkuje prodej, t.j. zajistí pro Klienta 
příležitost uzavřít kupní smlouvu na prodej těchto nemovitostí 
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čís.parc.                   výměra           č.p./č.ev       druh pozemku         využití nem. 

 

………….. …………… …………… …………………. ………………. 

………….. …………… …………… …………………. ………………. 

………….. …………… …………… …………………. ………………. 

 

se všemi součástmi a příslušenstvím vše zapsáno na LV č. ………., pro k.ú ………….……, obec 
……………. a okres …………….…. Dále se zprostředkovatel zavazuje, že pro Klienta obstará úkony 
související s převodem výše uvedených nemovitostí na kupujícího. 

 

II. 

Klient se zavazuje, že za zprostředkování (zajištění informací nezbytných pro kvalifikovaný odhad 
výše kupní ceny, zajištění zveřejnění nabídky, zajištění prohlídek nemovitosti, vyhledání vhodného 
kupujícího, jednání s kupujícím o podmínkách převodu apod.) zaplatí zprostředkovateli provizi ve výši 
………………….. bez DPH .   

 III. 

Klient se dále zavazuje uhradit zprostředkovateli veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti 
podle této smlouvy (jsou to zejména poplatky za výpisy z evidence nemovitostí,  znalečné o ceně 
nemovitosti, geometrické zaměření,úhrada  advokáta, poplatky za vklad do katastru nemovitostí). Do 
nákladů  nejsou zahrnuty daně z převodu nemovitostí ve prospěch státu. 

 

IV. 

V případě, že z důvodu na straně Klienta bude znemožněn převod výše uvedených nemovitostí nebo k 
převodu dojde mimo zprostředkovatele po dobu platnosti této smlouvy, zaplatí Klient 
zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši sjednané provize čl. II. této smlouvy. Dále Klient zaplatí 
zprostředkovateli veškeré náklady podle čl. III. této smlouvy.  

V případě, že zprostředkovatelem zajištěný kupující složil zprostředkovateli zálohu na budoucí kupní 
cenu (dále jen kauce) v souvislosti s koupí výše uvedených nemovitostí, zaplatí dále Klient 
zprostředkovateli veškeré náklady kupujícího související s koupí těchto nemovitostí a náhrady škod 
kupujícího z neuskutečněného převodu, které kupující bude požadovat po zprostředkovateli. 

Uzavře-li klient kupní smlouvu na nemovitosti, které jsou předmětem této smlouvy do 6 měsíců po 
ukončení trvání zprostředkovatelské smlouvy s osobou, kterou vyhledal zprostředkovatel je povinen 
klient uhradit zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši sjednané provize. 
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 V. 

Klient prohlašuje, že je vlastníkem výše uvedených nemovitostí nebo zmocněncem vlastníka 
(vlastníků)  k zajištění prodeje. V případě, že nemá oprávnění s těmito nemovitostmi nakládat v 
rozsahu této smlouvy nebo v případě, že v době trvání této smlouvy pověří vyřizováním stejné 
záležitosti jinou osobu, zavazuje se zaplatit zprostředkovateli smluvní pokutu, náklady a náhrady škod 
podle článku IV. této smlouvy. 

VI. 

Klient je povinen do tří dnů ode dne podpisu smlouvy zabezpečit zprostředkovateli přístup do všech 
prostor prodávaných nemovitostí, pokud se strany nedohodnou písemně jinak.  

 

VII. 

Klient požaduje kupní cenu ve výši nejméně : …………………… Kč, slovy ………………………… 
……………………. korunčeských. 

 

Klient si vyhrazuje a zprostředkovatel souhlasí s tím, že část kupní ceny složené kupujícím ve výši : 

10 % ze skutečné kupní ceny bude zaplacena kupujícím před podpisem kupní smlouvy jako kauce na 
účet zprostředkovatele. Zprostředkovatel tuto část kupní ceny sníženou o částku dle bodu II. této 
smlouvy  převede klientovi nejpozději  do dne podpisu kupní smlouvy jejím posledním 
účastníkem. 

Zbylou část kupní ceny zaplatí kupující v následujících splátkách takto: 

… % ze skutečné kupní ceny do depozita zprostředkovatele před podpisem kupní smlouvy. Tato 
částka bude poukázána klientovi do …… dnů po doručení oznámení katastrálního úřadu o povolení 
vkladu do katastru nemovitostí / do ….. dnů po podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí/ při 
podpisu kupní smlouvy posledním jejím účastníkem 

… % ze skutečné kupní ceny nejpozději v den podpisu kupní smlouvy do rukou nebo na účet 
prodávajícího (Klienta). 

VIII. 

Tato zprostředkovatelská smlouva slouží i jako objednávka o zprostředkování prodeje . Klient 
prohlašuje, že souhlasí s  textem Všeobecných obchodních podmínek zprostředkovatele a přistupuje 
k nim, když tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást této smlouvy. Klient souhlasí  se 
zpracováním jeho osobních údajů, které sdělil nebo sdělí zprostředkovateli, ve smyslu zákona 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a to pro účely poskytnutí 
komplexních služeb zprostředkovatelem, jakož i s poskytnutím jeho údajů zpracovatelům, a to za 
účelem poskytnutí služeb zprostředkovatele jejím klientům či zájemcům. Souhlas uděluje na dobu 
platnosti této smlouvy, a  to až do vyrovnání veškerých vzájemných závazků mezi zprostředkovatelem a 
Klientem. 
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IX.  

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tato smlouva se 
uzavírá na dobu určitou do …………… . Po uplynutí výše uvedené doby se tato smlouva považuje za 
dále platnou, v případě, že nebude doručena zprostředkovateli výpověď.  Pokud tak smluvní strany 
neučiní do 5 dnů od sjednané lhůty, zprostředkovatelská smlouva se považuje za dále platnou 
a uzavřenou na dobu neurčitou s možností oboustranné písemné výpovědi, doručené druhé straně, a to 
s výpovědní lhůtou  jednoho měsíce , která počíná běžet prvního dne následujícího měsíce po doručení 
výpovědi.  

X. 

Účastníci této smlouvy o zprostředkování po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 
tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani 
jinak za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 

 

 

V                                       dne                                                            V                                     dne                         

 

 

 

 

................................................................              .....................................................                                     

                Klient                              zprostředkovatel 

 

 

 

 


