
Smlouva o zprostředkování prodeje ojetého vozidla  
Uzavřená podle § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 
 
 

Státní zemědělský intervenční fond 
se sídlem: Ve Smečkách 801/33, 110 00, Praha 1 
IČ: 48133981 
bankovní spojení: ČNB, č. 3926001/0710 
zastoupený: Ing. Martinem Šebestyánem, MBA, generálním ředitelem SZIF 
pověřený k podpisu smlouvy: Ing. Viktor Novák, zaměstnanec SZIF 
dále jen „zájemce“ na straně jedné  
 
a 
 

Přerost a Švorc – auto s. r. o. 
se sídlem: Veleslavínská 39, 162 00, Praha 6 
IČ: 63073188 DIČ: CZ63073188 
bankovní spojení: Citybank Europe, č. ú. 2056300108/2600 
zastoupený: Liborem Přerostem, jednatelem společnosti 
zapsaný v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 35976 
dále jen „zprostředkovatel“ na straně druhé  
 

I. 
Touto smlouvou se zprostředkovatel zavazuje pro zájemce zprostředkovat prodej ojetého vozidla: 

druh vozidla: osobní combi   tovární značka: Škoda 
VIN: TMBHK61Z4A2122542   model: Octavia combi  
číslo TP: UD 907671   datum uvedení do provozu: 2010 
RZ: 1AS 6284 
Počet ujetých km: 163 221 

  barva: šedá 
  Počet klíčů: 2 x 
 

dále jen „vozidlo“.  
 

II. 
1. Cena, za kterou má být vozidlo prodáno (dále jen „prodejní cena“) činí částku: 

60.000,-Kč (cena vychází ze znaleckého posudku). 
 

III. 
1. V případě úspěšného prodeje je zájemce povinen zprostředkovateli zaplatit za jeho činnost podle této smlouvy odměnu 

za obstarání prodeje (provizi), která byla smluvními stranami sjednána ve výši 5.000,- Kč. K této ceně bude kalkulována 
DPH v zákonem stanovené výši. 

2. Zájemci byla vyplacena záloha ve výši 0,00 Kč. 
3. Prodejní cenu po odečtení provize, dle odst. 1. tohoto článku, je zprostředkovatel povinen uhradit zájemci převodem 

na jeho bankovní účet po zaplacení dosažené prodejní ceny třetí osobou - kupujícím., a to ve lhůtě 14 dnů od přihlášení 
vozidla v Registru silničních vozidel na kupujícího v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve 
znění pozdějších předpisů.  

4. Zprostředkovatel doručí zájemci fakturu (daňový doklad) na částku provize uvedenou v odstavci 1. tohoto článku 
nejpozději do 7 dnů ode dne jejího vystavení.  

5. Zájemce prohlašuje, že majetek sloužil výhradně k výkonu veřejné správy a není předmětem odpočtu DPH ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 



IV. 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na dobu dvou měsíců ode dne jejího uzavření. Pokud dojde během této 

doby k dohodě o snížení prodejní ceny, smlouva se automaticky prodlužuje o další dva měsíce ode dne dohody o nové 
prodejní ceně. 

2. Zájemce je oprávněn od této smlouvy odstoupit i před uplynutím doby uvedené v odstavci 1. V takovém případě je však 
povinen zaplatit zprostředkovateli poplatek ve výši provize dohodnuté v čl. III. odst. 1. a dále pak, v případě vyplacené 
zálohy dle čl. III. odst. 2., poplatek ve výši 5 % z vyplacené zálohy.  

3. Oznámení o odstoupení musí být v písemné formě doručeno zprostředkovateli nebo je zájemce musí písemně vyznačit 
u zprostředkovatele na výtisku této smlouvy určeném pro zprostředkovatele.  Zprostředkovatel není povinen vozidlo 
zájemci vydat před zaplacením poplatku podle odstavce 2. 

4. Nepodaří-li se zprostředkovateli vozidlo prodat ve lhůtě podle odstavce 1. a nedojde-li k jiné písemné dohodě mezi 
zprostředkovatelem a zájemcem, zprostředkovateli provize nenáleží.  

5. Nedojde-li k jiné písemné dohodě se zprostředkovatelem, je zájemce povinen vozidlo od zprostředkovatele odvézt první 
pracovní den po skončení lhůty podle odstavce 1. V případě prodlení se splněním této povinnosti je zájemce povinen 
zaplatit zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení.  

6. Zájemce souhlasí s tím, že vozidlo může být v době platnosti této smlouvy převezeno na kteroukoliv z poboček 
zprostředkovatele. 

7. Zájemce souhlasí s výměnou podznačníků. 
8. Zprostředkovatel neodpovídá za nedostatek provozních kapalin ve vozidle nebo jejich nedostatečnou hustotu. 

V. 
1. Podpisem této smlouvy zprostředkovatel potvrzuje, že vozidlo od zájemce převzal spolu s TP č.  UD 907 671. 
2. Podpisem této smlouvy zájemce prohlašuje a potvrzuje, že je výlučným a řádným vlastníkem vozidla, že vozidlo není 

předmětem leasingu, úvěru nebo zástavního práva, že na něm neváznou žádné právní vady nebo jakákoliv jiná práva 
třetích osob a že je oprávněn vozidlo prodat.  

VI. 
1. Zájemce zprostředkovatele zmocňuje, aby ho jeho jménem zastupoval při jednáních se zájemci o koupi vozidla, aby za 

podmínek shora uvedených uzavřel kupní smlouvu s kupujícím, předal kupujícímu vozidlo, převzal od kupujícího 
dosaženou kupní cenu v souladu s kupní smlouvou a učinil ostatní úkony týkající se ohlášení změny vlastníka vozidla 
v Registru silničních vozidel. Zprostředkovatel toto zmocnění přijímá. 

2. Zájemce podpisem této smlouvy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) uděluje na dobu neurčitou až do odvolání svůj souhlas s tím, 
aby zprostředkovatel jakožto správce zpracovával veškeré osobní údaje zájemce uvedené v této smlouvě, a to za účelem 
zanesení zájemce do evidence zákazníků zprostředkovatele a nabízení obchodu, služeb či zákaznických výhod zájemci. 
Zájemce může tento souhlas kdykoliv odvolat. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jeden je určen pro zprostředkovatele a jeden pro zájemce. 
 

VII. 

1. Dodavatel prohlašuje, že smlouva neobsahuje informace, které nelze poskytovat podle právních předpisů upravujících 
svobodný přístup k informacím. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel coby povinná osoba ve smyslu zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, je povinna smlouvu zveřejnit v registru smluv, přičemž podle § 6 odst. 1 
uvedeného zákona tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje, že zašle 
tuto dohodu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 20 dnů od podpisu této smlouvy. Tato skutečnost nebrání zhotoviteli, aby i z jeho strany došlo ke zveřejnění této 
smlouvy.  

2. Obě smluvní strany jsou povinny nejpozději do 25-ti dnů ode dne podpisu této smlouvy provést kontrolu, zda je 
zveřejněna v registru smluv. V případě, že dodavatel zjistí, že tato smlouva zveřejněna v registru není, je povinen 
neprodleně písemně informovat objednatele anebo smlouvu sám zveřejnit. 

 
V Praze dne: 
 
…………………………………..……………. …………………………………………….…………. 
Státní zemědělský intervenční fond  
Ing. Viktor Novák Přerost a Švorc – auto, s. r. o. 
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