
Smlouva o obstarání prodeje. 
 

1. Smluvní strany. 
 

R-Atelier , nákup a prodej starožitností, Vlhká č.6. 602 00 Brno, IČO 121 81 200  dále jen „obstaratel“, 
zastoupený pracovníkem : viz. Příloha 
a 
objednatel : viz Příloha 
uzavírají podle § 737 a násl. Občanského zákoníku tuto smlouvu o obstarání prodeje věci. 
  
2. Předmět smlouvy. 

• Předmětem smlouvy je závazek obstaratele, že od objednatele převezme do prodeje jeho věc, 
specifikovanou v příloze této smlouvy (dále jen „věc“) a učiní vše spravedlivě požadovatelné a potřebné k jejímu 
prodeji za podmínek dále v této smlouvě sjednaných. 
 

3. Čestné prohlášení. 
• Objednatel čestně prohlašuje, že k věci předané k obstaravatelskému prodeji má vlastnické právo či 

mandát, a že je oprávněn s ní nakládat bez omezení. Současně objednatel prohlašuje, že nezatajil žádné vady. 
 

4. Práva a povinnosti smluvních stran. 
• Obstaratel je povinen nejpozději do tří dnů od podpisu této smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak, 

věc od objednatele převzít. 
• Obstaratel se zavazuje nabízet věc svěřenou do prodeje za dohodnutou cenu ve své prodejně i ve volné 

nabídce obchodních partnerů nebo aukcích. Objednatel souhlasí s tím, že dohodnutá cena bude zvýšena na 
prodejně o 5% ve prospěch obstaratele. Zvýšení bude využito pro krytí nákladů spojených s bezhotovostní 
platbou a manipulací. 

• Bude-li věc prodána, vyplatí obstaratel objednateli dohodnutou částku do dvaceti kalendářních dnů od 
prodeje, resp. od zaplacení. Platba bude uskutečněna v hotovosti nebo bankovním převodem na účet objednatele. 
Při zaslání poštou bude poukázaná částka snížena o manipulační poplatek. 

• Objednatel může až do dne prodeje od této smlouvy jednostranně odstoupit. V tom případě je 
objednatel povinen v okamžiku realizace odstoupení zaplatit obstarateli smluvní pokutu ve výši 10% 
z dohodnuté resp. nabídkové ceny a to hotově i uhradit závazky třetím osobám, jinak je odstoupení neúčinné. 

• Nebude-li věc prodána v termínu platnosti této smlouvy sjednané v příloze, tato smlouva je marným 
během času neplatná s dále sjednanými důsledky.  

• Objednatel je povinen do jednoho měsíce po uplynutí platnosti této smlouvy nebo následující den po 
účinném odstoupení od smlouvy převzít svěřenou věc od obstaratele. Neučiní-li tak ve sjednané lhůtě, je 
obstaratel oprávněn vymáhat sjednaný poplatek za skladování po tuto dobu, a to 5% z nabídkové ceny, nejméně 
50,- Kč za každých i jen započatých 7 dnů. Poplatek je splatný hotově obstarateli při vydání věci objednateli.  

• Nevyzvedne-li si objednatel věc řádným, výše sjednaným postupem do třiceti dnů po uplynutí platnosti 
smlouvy, je obstaratel oprávněn prodat svěřeno věc za cenu realizovatelnou a provést vypořádání ze smlouvy. 

• Nepodaří-li se obstarateli řádně nevyzvednutou věc prodat do dvou měsíců ode dne, kdy byla dána do 
prodeje za cenu realizovatelnou, má právo obstaratel věc nabídnout organizaci zabývající se výkupem sběrných 
surovin či jejich likvidací. Obstarateli trvá i v tomto případě právo na zaplacení všech pohledávek objednatele 
dle výše sjednaného. 
 

5. Závěrečná ustanovení. 
• Tato smlouva se může měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, odsouhlasenými a podepsanými 

oběma smluvními stranami. Součástí této smlouvy je Příloha se specifikací věci. 
• Platnost smlouvy nastává podpisem smluvních stran, základně končí uplynutím doby sjednané 

v příloze. Nezanikají však vzájemné pohledávky účastníků smlouvy, pokud vznikly. 
• Objednatel se zavazuje v případě povinnosti k odvodu autorské odměny z prodaného díla ochrannému 

svazu Gestor uhradit Obstarateli  ½ (jednu polovinu) odvedené odměny.  
• Další práva a povinnosti smluvních stran, neupravená touto smlouvou se řídí především Občanským 

zákoníkem v platném znění a souvisejícími právními předpisy. 
• Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, pro každou smluvní stranu jedno vyhotovení. 
• Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně, nikterak tísněny a ani si vědomy 

překážek, které by bránily platnému uzavření této smlouvy. Na důkaz platnosti výše uvedeného účastníci 
smlouvu podepisují a to v příloze. 


