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Dohoda o spolupráci/Dohoda o provedení práce 

(odměna za doporučení nového klienta) 
 

AH Partner Solutions s.r.o. 

se sídlem Pacltova 507/5, Liberec XXV-Vesec, 463 12  Liberec 

IČ: 05253756; DIČ: CZ05253756 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37835 

zastoupená:  

 

jakožto realitní kancelář CENTURY 21 Partner Liberec na straně jedné 

a 

 Právnická osoba 
 

 OSVČ 
  

 Soukromá osoba 

Společnost: 
  Jméno a Příjmení: 

IČ/DIČ: 
   

Email: 
  Adresa: 

Telefon: 
   

Číslo účtu: Kód banky:  Datum narození: 

 

jakožto doporučující osoba/firma na straně druhé 

 

Informace o doporučeném klientovi - společnosti/osobě, které realitní kancelář CENTURY 21 Partner Liberec 

zprostředkovává prodej či pronájem nemovitosti na základě doporučení doporučující osobou/firmou: 

Společnost:  
Jméno a Příjmení: 

IČ/DIČ:   

Email:  Adresa nemovitosti: 

Telefon:  
Ulice a č.p./č.or.: 

Typ transakce:   □ prodej            □ pronájem      

Město a PSČ: 

Typ nemovitosti:   □ byt             □ dům             □ chalupa          □ chata          □ pozemek         □ jiné 

Dispozice:   □ 1+kk             □ 1+1            □ 2+kk            □ 2+1            □ 3+kk          □ 4+1 a více 

 

se vzájemně dohodli, že realitní kancelář CENTURY 21 Partner Liberec vyplatí doporučující osobě/firmě finanční 

odměnu za podmínek úspěšné realizace zprostředkování prodeje či pronájmu výše uvedené nemovitosti a úhrady 

zprostředkovatelské provize realitní kanceláři. 

 

Výše finanční odměny činí 10 % z provize realitní kanceláře obdržené od klienta, max. ve výši 20.000,- Kč, není-li oběma 

stranami dohodnuto jinak, a to v pevné částce  ………………………………. Kč 
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Finanční odměna za doporučení bude vyplacena: 

a) soukromé osobě po realizaci transakce bezhotovostním převodem na její bankovní účet nejpozději do 15-ti dnů 

od úhrady zprostředkovatelské provize klientem realitní kanceláři CENTURY 21 Partner Liberec. 

b) právnické osobě nebo OSVČ po realizaci transakce a úhradě zprostředkovatelské provize klientem realitní kanceláři 

CENTURY 21 Partner Liberec na základě vystavení daňového dokladu (faktury), kde bude uvedeno číslo účtu, 

na který má být odměna zaslána. Realitní kancelář CENTURY 21 Partner Liberec zašle na toto číslo účtu odměnu 

do 15-ti dnů od obdržení dokladu. 

 

Podmínky pro získání odměny za doporučení: 

1. Doporučující zajistí prvotní kontakt s majitelem nemovitosti 

2. Doporučená nemovitost musí být zařazena do nabídky realitní kanceláře CENTURY 21 Partner Liberec 

3. Doporučitelem i doporučeným zákazníkem může být fyzická i právnická osoba.  

4. Doporučitel a doporučený klient nemohou být jedna a tatáž osoba.  

5. Realitní kancelář CENTURY 21 Partner Liberec si vyhrazuje právo na pozdější změnu podmínek, případně úplné 

zrušení této odměny. Všechna doporučení učiněná před změnou či ukončením této akce se budou řídit původními 

podmínkami. 

 

Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

Doporučující osoba podpisem této dohody vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 

údajů se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu a plnění této dohody. 

 

 

 

 

V __________________   dne ___________________        V __________________   dne ___________________ 

 

 

 

 

____________________________________________        ____________________________________________ 

     za realitní kancelář CENTURY 21 Partner Liberec       za doporučující osobu/firmu 


