Smlouva č.

/2018

(uzavřená v souladu s ust. § 2430 a násl., z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník)

Příkazník (obstaravatel) :
Michal Starý
Hradec Králové 16, Předměřická 755, Plotiště nad Labem 503 01
IČ 69882789, DIČ CZ8001163038
Veden v živnostenském rejstříku č.j. OŽ/6514/2010/Luk/29190/3
Tel. 733 500 167, email. Adresa truhlarstvims.bazar@gmail.com
(dále jen „ příkazník“)
a
Příkazce (objednatel)
………………………………………….
(jméno, příjmení, doklad totožnosti)
Sídlo nebo bydliště: ………………………………………………….
Tel.spojení: ……………………… email.adresa: .............................................
dále jen „příkazce“)
(oba dále také jen „ smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Smlouvu o dílo v souladu s ust. § 2430 z. č.
89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „smlouva“) v tomto znění:
Článek 1
Předmět smlouvy
1. Na žádost příkazce přezval příkazník níže uvedenou věc do prodeje a bude činit všechny
úkony směřující k prodeji této věci.
a) Věc svěřená k prodeji:
Název, číslo, popis věci (včetně vad), cena požadovaná příkazcem (objednatelem), (dále jen
výkupní cena)


.



.



b) Podpisem této smlouvy příkazce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem věci a může s ní bez
omezení nakládat.
Článek 2
Trvání smlouvy
2.1. Dohodnutá cena určená k prodeji věcí svěřených k prodeji je 4 měsíce ode dne podpisu
této smlouvy.
Po uplynutí této lhůty je objednateli nabídnuta možnost prodloužení této smlouvy o další 4
měsíce, přičemž výkupní cena se sníží o 30 %. Pokud nebude příkazce s nižší cenou
souhlasit, bude příkazníkem vyzván k vyzvednutí těchto věcí a to nejpozději do 3 dnů ode
dne skončení platnosti smlouvy. V případě, že příkazce nesplní povinnost vyzvednout si
svěřenou věc u příkazníka, může příkazník požadovat skladné ve výši 50,-Kč denně,
počínaje dnem následujícím po dni, v němž byl příkazce povinen vyzvednout svěřenou věc.
Pokud nebudou věci svěřené k prodeji ani po druhém 4-měsíčním období prodány, může
příkazník vyzvat příkazce k vyzvednutí těchto věcí na náklady příkazce, a to do 14 dní od
vyzvání. V případě, že by si ani po uplynutí této lhůty příkazce věci nevyzvedl, může
příkazník bez souhlasu příkazce věci, které si příkazce nevyzvedl, na své náklady
likvidovat nebo s nimi jinak bez souhlasu příkazce naložit.
2.2. V případě, že by příkazce odstoupil od této smlouvy dříve než za 4 měsíce od data podpisu
této smlouvy, je povinen zaplatit příkazníku poplatek ve výši 15% z výkupní ceny.
Článek 3
Povinnosti smluvních stran
3.1. Příkazník se zavazuje:
- vynaložit úsilí směřující k tomu, aby zajistil pro příkazce vlastním jménem a na jeho účet prodej
výše uvedených věcí
-pečovat o věci předané k prodeji tak, aby na nich nedošlo k žádným škodám
-na výzvu příkazce jej průběžně informovat o stavu prodeje věcí
-po ukončení platnosti této smlouvy předat příkazci všechny věci, které nebyly v komisním
prodeji prodány.
3.2. Příkazce se zavazuje:
-předat příkazníku v den podpisu této smlouvy věci, které jsou specifikovány výše,
-informovat příkazníka o všech charakteristikách věcí, včetně jakostních a cenových s uvedením
všech vad, které věci případně vykazují,
-převzít od příkazníka věci, které nebyly v komisním prodeji prodány a vydat mu potvrzení o
převzetí neprodaných věcí,

-informovat se u příkazníka, zda byly věci prodány, a to jedenkrát měsíčně, nejdříve však až po
uplynutí 1 měsíce od data podpisu této smlouvy.
-v den uplynutí prvních 4 měsíců od podpisu smlouvy nahlásit příkazníkovi, zda si přeje snížit
cenu neprodaných věcí nebo zda si je příkazce vyzvedne zpět. Pokud takto příkazce neučiní,
může příkazník s těmito věcmi dle svého uvážení bez nároku na vyplacení výkupní ceny
příkazci nakládat,
-příkazce se zavazuje, že nebude věci, které jsou předmětem této smlouvy, veřejně publikovat a
zveřejňovat za cenu nižší, než ji nabízí příkazník na svých webových stránkách. V případě
porušení tohoto ustanovení může příkazník požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou
položku.
Článek 4
Vyplacení sjednané částky příkazci
4.1. Příkazce se na základě čísla uvedeného ve smlouvě informuje, zda věci byly prodány.
V případě, že věci byly prodány, domluví si obě smluvní strany termín vyplacení výkupní
ceny prodané věci. Příkazce vyplácí výkupní cenu až po uplynutí 14denní lhůty od
zakoupení, resp. převzetí zboží kupujícím.

V……………………… dne ………………

V …………………………… dne …………………………..

……………………………….

………………………………………

Příkazce

Příkazník

