SMLOUVA O OBSTARÁNÍ PRODEJE VĚCI
Galeristka Mgr. Olga Konvalinková
Hodkovská 1331, Praha 9, 190 16
IČ: 73810312
(dále též jen „obstaratel“ či „galeristka“)
a
autor……………………………………………………………………………………………
ČOP……………………………………vydal…………………………………………………
Narozen/a………………………………RČ……………………………………………….……
Adresa…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(objednatel)
.....................................................................................................................................................
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2430 a násl. obč. zák.
tuto smlouvu o obstarání prodeje věcí :
I. PŘEDMĚT PRODEJE
Autor uměleckého díla

Název díla (specifikace)

/viz přiložený seznam, který je nedílnou součástí smlouvy jako příloha č.1/
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Prodejní cena

II. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Galeristka se zavazuje předmět smlouvy uvedený v čl. I. shora od autora převzít do prodeje,
obstarat jeho prodej ve lhůtě dle této smlouvy za podmínek v ní uvedených, a v případě
prodeje předmětu smlouvy vyplatit autorovi částku, určenou v čl. I. poníženou o 25% provize
/viz článek II., odstavec 2. této smlouvy/.
Cena za prodané dílo určená objednatelem v čl. I. shora, ponížená o 25% provizi bude
autorovi vyplacena v hotovosti v den ukončení výstavy, spolu s předáním neprodaných
uměleckých děl (předmětu smlouvy) zpět autorovi, v prostorách A&A Galerie (Újezd 409/19
Praha 1, Malá Strana 118 00).
2. Za obstarání prodeje předmětu smlouvy v souladu s touto smlouvou přísluší galeristce
odměna, která se skládá z paušální částky (za prezentaci díla, jeho ochranu a pojištění) ve výši
20 000-Kč a z dohodnuté provize z uskutečněného prodeje, která činní 25% z prodejní ceny
specifikované v článku I. této smlouvy.
Paušální částka odměny za obstarání prodeje předmětu smlouvy je splatná v den instalace
výstavy, v hotovosti, v prostorách A&A Galerie (Újezd 409/19 Praha 1, Malá Strana 118 00).
3. Závazek galeristky prodat předmět smlouvy dle této smlouvy se sjednává na dobu
od................................. tj. den, kdy byl předmět smlouvy předán galeristce do prodeje,
do..............................., nebylo-li mezi stranami dohodnuto jinak.
4. Prodejní cenu předmětu smlouvy je galeristka oprávněna po dohodě s autorem snížit (lze i
ústní formou/telefonicky).
5. Autor je srozuměn s tím, že součástí interiéru hlavní místnosti jsou vitríny s porcelánovými
předměty.
6. Autor předmětu smlouvy prohlašuje, že k předmětu prodeje, který je dle této smlouvy
obstaráván, neváznou práva třetích osob.
7. Autor má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy před uplynutím sjednané doby. Od
okamžiku, kdy projev o odstoupení od smlouvy došel galeristce, se smlouva ruší s tím, že
autor je pro případ odstoupení povinen zaplatit galeristce paušální poplatek ve výši 20 000Kč,
který je splatný ke dni odstoupení.
8. Galeristka odpovídá za poškození, zničení či odcizení předmětu smlouvy po jejím uzavření
a převzetí předmětu smlouvy od autora.
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III. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
- pozvánky na vernisáž budou zajištěny na náklady galeristky
(Pro autora elektronická verze pozvánky zaslaná emailem a max. 20 ks vytištěných
pozvánek. Nad toto množství si pozvánky uhradí autor. Po dohodě lze autorovi zaslat
emailem tiskové podklady pozvánky)
- plakáty k výstavě budou zajištěny na náklady galeristky
- slovo o autorovi a hudební či jiné vystoupení na vernisáži zajistí autor na své náklady
- občerstvení: náklady uhradí strany z jedné poloviny každá z nich (výběr občerstvení
bude zajištěn po dohodě obou stran, nejpozději týden před zahájením vernisáže).
Pokud autor bude požadovat občerstvení přesahující celkovou hodnotu 2500 Kč, uhradí
si toto navýšení sám.
Smlouva se podepisuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu každého z nich, po jednom
pro každou ze smluvních stran.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uvedeným v čl. II. odst. 3. shora.
Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne...................................

.................................................
Obstaratel
Mgr. Olga Konvalinková

.....................................................
Objednatel
……………………………
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