
                      

ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ  

uzavretá v zmysle § 642 a nasl. zákona č. 513/1991 

Obchodný zákonník Zb. 

(ďalej len “Zmluva”) 

 

Táto Zmluva bola podpísaná medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: 

Záujemca:    

Obchodné meno:   

Sídlo:    

IČO:    

IČ DPH:    

Štatutárny orgán:   

IBAN:    
SWIFT: 

Registrácia:     

   

Sprostredkovateľ:  

Obchodné meno:  

Sídlo:  

IČO:  

IČ DPH:  

Štatutárny orgán:  

IBAN: 

SWIFT: 

Registrácia:   

   

Kontaktné osoby zmluvných strán: 

Záujemca: 

Sprostredkovateľ: 

Článok I. PREDMET ZMLUVY 

1.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Sprostredkovateľa, vyvíjať činnosť podľa tejto Zmluvy a 

pokynov Záujemcu, smerujúcu k tomu, aby pre Záujemcu získal vhodných potenciálnych 

klientov – obchodné spoločnosti, s ktorými Záujemca uzatvorí zmluvu, predmetom ktorej bude 

poskytovanie služieb zo strany Záujemcu v rozsahu predmetu podnikania Záujemcu. 

Sprostredkovateľ nie je oprávnený konať v mene Záujemcu. Sprostredkovateľ je oprávnený 

vykonávať svoj záväzok podľa tejto Zmluvy sám alebo prostredníctvom tretích osôb – 

sprostredkovateľ zodpovedá za činnosť týchto osôb tak, ako keby túto činnosť vykonával sám. 



                      

Článok II. TRVANIE ZMLUVY 

2.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

Článok III. POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA 

3.1. Sprostredkovateľ poskytne Záujemcovi so všetkou odbornou starostlivosťou sprostredkovanie 

uzatvorenia zmlúv, predmetom ktorých bude poskytovanie služieb zo strany Záujemcu pre 

potencionálnych klientov v rozsahu predmetu podnikania Záujemcu. 

3.2. Za účelom sprostredkovania podľa predchádzajúceho bodu tejto Zmluvy, sa Sprostredkovateľ 

zaväzuje poskytnúť základne údaje o potencionálnom klientovi, ktorý má záujem o uzatvorenie 

zmluvy so Záujemcom. 

3.3. Sprostredkovateľ nie je oprávnený podpísať žiadnu zmluvu, dojednanie akýchkoľvek 

predzmluvných vzťahov, ktorých nesplnením by Záujemcovi mohla vzniknúť zodpovednosť za 

škodu s potenciálnymi  klientmi, a to vo vlastnom mene, alebo v mene Záujemcu bez toho, aby 

mu Záujemca udelil osobitné písomne plnomocenstvo s notársky osvedčeným podpisom, alebo 

 Sprostredkovateľ so Záujemcom uzavrel za týmto účelom osobitnú mandátnu zmluvu. 

3.4. Na základe písomnej požiadavky Záujemcu, sa Sprostredkovateľ zaväzuje  poskytnúť 

Záujemcovi nevyhnutnú súčinnosť pri rokovaniach s potenciálnymi klientmi 

3.5. V prípade, ak dôjde k zmene odsúhlasených základných zmluvných podmienok medzi 

Záujemcom a vhodným potenciálnym klientom, ktoré vyvolajú potrebu opätovných rokovaní 

s vhodnými potenciálnymi klientmi, Sprostredkovateľ sa zaväzuje Záujemcovi poskytnúť 

nevyhnutnú súčinnosť v súlade s bodom 3.4  tejto Zmluvy.  

3.6. Sprostredkovateľ sa zaväzuje písomne Informovať Záujemcu o všetkých okolnostiach, ktoré 

môžu ovplyvniť uzatváranie zmlúv s potencionálnymi klientmi. 

3.7. Sprostredkovateľ sa zaväzuje postupovať pri výkone činnosti podľa tejto Zmluvy so všetkou 

odbornou starostlivosťou, chrániac záujmy Záujemcu, ktoré sú mu známe, alebo ktoré by mu za 

dodržania odbornej starostlivosti mali byť známe. Sprostredkovateľ je povinný si na plnenie 

podľa tejto Zmluvy vždy obstarať všetky informácie potrebné na riadne vykonávanie činnosti 

podľa tejto Zmluvy. 

3.8. Ak zo Zmluvy nevyplýva niečo iné, je Sprostredkovateľ povinný pri výkone činnosti podľa tejto 

Zmluvy postupovať a vykonávať všetky úkony s tým súvisiace samostatne, z vlastnej iniciatívy, 

a to aj bez podnetu a pokynov Záujemcu, pričom však na požiadanie Záujemcu je ho povinný 

informovať o priebehu výkonu činnosti. Pri výkonne činnosti podľa tohto bodu Zmluvy, sa 

Sprostredkovateľ zaväzuje postupovať v súlade s bodom 3.6 tejto Zmluvy. 

3.9. Sprostredkovateľ je povinný oznámiť všetky skutočnosti o potencionálnom klientovi, o ktorom 

vie, že je dôvodná pochybnosť, že splní riadne všetky svoje záväzky zo zmluvy, ktorá má byť 

uzatvorená medzi Záujemcom a potenciálnym klientom. V prípade, že Záujemca tieto 

skutočnosti akceptuje, zodpovedá za škodu spôsobenú potenciálnymi klientmi zabezpečeným 

Sprostredkovateľom podľa tejto Zmluvy sám. 

3.10. Obe zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o obsahu tejto Zmluvy a chrániť jej 

obsah ako obchodné tajomstvo druhej zmluvnej strany. 



                      

Článok IV. POVINNOSTI ZÁUJEMCU 

4.1. Záujemca sa zaväzuje poskytnúť Sprostredkovateľovi všetku potrebnú súčinnosť pre realizáciu 

predmetu tejto Zmluvy. 

4.2. Záujemca sa zaväzuje zaplatiť Sprostredkovateľovi za jeho služby poskytnuté v súlade s touto 

Zmluvou províziu podľa podmienok stanovených v Článku V. “PROVÍZIA” nižšie. 

Článok V. PROVÍZIA 

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Sprostredkovateľ pre Záujemcu obstará uzatvorenie zmluvy 

medzi Záujemcom a vhodným potenciálnym klientom, predmetom ktorej bude poskytovanie 

služieb zo strany Záujemcu v rozsahu predmetu podnikania Záujemcu, má Sprostredkovateľ 

nárok na odmenu, vo výške:  

 

5.2. Nárok na províziu vzniká po uhradení faktúry za poskytovanie účtovných služieb. Zmluvné 

strany sa dohodli, že všetky náklady, ktoré Sprostredkovateľovi vzniknú v súvislosti s plnením 

na základe tejto Zmluvy sú obsiahnuté v provízii uvedenej v čl. V bode 5.1 tejto Zmluvy. 

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade ak Sprostredkovateľovi nevznikne nárok na 

províziu, Sprostredkovateľ nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s jeho 

činnosťou podľa tejto Zmluvy. 

5.3. Záujemca zaplatí Sprostredkovateľovi dohodnutú províziu na jeho účet uvedený 

v záhlaví tejto Zmluvy za splnenia podmienok uvedených v tejto Zmluve vždy mesačne 

pozadu, vždy k 25. dňu mesiaca nasledujúceho po mesiaci za ktorý sa provízia vypláca. 

5.4. Sprstredkovateľ je povinný Záujemcovi doručiť faktúru, na základe ktorej bude Záujemca 

vyplácať províziu, a to vždy do 3. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa provízia 

vypláca. 

5.5. Keď zanikne zmluvný vzťah medzi Záujemcom a sprostredkúvaným klientom zaniká i povinnosť 

Záujmcu vyplácať províziu Sprostredkovateľovi.  

5.6. Ak sa zmení v priebehu zmluvného vzťahu medzi Záujemcom a sprostredkúvaným klientom 

mesačný paušál, zmení sa i provízia, t.j. základ, z ktorého sa bude % podiel počítať. Výška 

provízie je zaokrúhlená na celé euro podľa matematických pravidiel. 

5.7. Pre prípad omeškania s plnením peňažného záväzku – provízie sa zmluvné strany dohodli na 

sadzbe úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

Článok VI. UKONČENIE PLATNOSTI 

6.1. Každá zo zmluvných strán môže vypovedať túto Zmluvu počas doby trvania tejto Zmluvy. 

Výpovedná lehota je tri (3) mesiace a začne plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede 

druhej zmluvnej strane. 

6.2. Záujemca môže s okamžitou účinnosťou odstúpiť od tejto Zmluvy, ak si Sprostredkovateľ 

nesplní svoje povinnosti v zmysle tejto Zmluvy alebo si ich nesplní riadnym spôsobom. 

Článok VII. ROZHODNÉ PRÁVO 

7.1. Táto Zmluva sa bude riadiť výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky otázky, 

ktoré nie sú riešené v tejto Zmluve sa budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky 



                      

vrátane zákona č. 513/1991 Z.z., slovenský Obchodný zákonník. Akékoľvek nároky alebo 

spory, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou vrátane otázok trvania, 

platnosti alebo ukončenia, a ktoré nebude možné vyriešiť zmierlivým spôsobom, budú riešené 

príslušným súdom SR. 

Článok VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

8.1. Táto Zmluva predstavuje celú dohodu zmluvných strán a nahrádza akékoľvek predchádzajúce 

dohody a dojednania. Žiadny sprostredkovateľ, zamestnanec alebo iný zástupca ktorejkoľvek 

zmluvnej strany nemôže zmeniť alebo zrieknuť sa akýchkoľvek ustanovení tejto Zmluvy. Zmena 

alebo zrieknutie sa akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy musí byť vyhotovená v písomnej 

forme a podpísaná oboma zmluvnými stranami.    

8.2. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch o  s právnou silou originálu  a podpísaná 

oboma zmluvnými stranami v slovenskom jazyku. 

8.3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti, oznámenia, resp. informácie podľa ustanovení 

tejto Zmluvy (ďalej len „korešpondencia“) vyhotovené v písomnej forme, prípadne zachytené na 

inom hmotnom nosiči, si budú navzájom doručovať poštou, faxom alebo prostredníctvom 

elektronickej pošty (e-mail). 

8.4. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti týkajúce sa skončenia trvania tejto Zmluvy 

budú doručované len prostredníctvom pošty. 

 

Na dôkaz vyššie uvedeného, zmluvné strany podpísali Zmluvu,  

 V ……………………... dňa …………………… 

 

                                                   ____________________________ 

   Záujemca –       Sprostredkovateľ - 


