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SMERNICA O ČINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽOV  
(ekonomická smernica) 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

1.1. 

Táto smernica upravuje činnosť sprostredkovateľa, ktorý poskytuje sprostredkovateľské 

služby Slovenskému zväzu florbalu pri uzatváraní 

a) zmluvy o reklame medzi SZFB a reklamným partnerom, 

b) sponzorskej zmluvy medzi SZFB a sponzorom, 

c) zámennej (barterovej) zmluvy medzi SZFB a partnerom. 

 

Článok 2 

Činnosť sprostredkovateľa 

2.1. 

Sprostredkovateľom sa na účely tejto smernice rozumie fyzická osoba alebo právnická 

osoba, ktorá za odplatu alebo bezodplatne rokuje s partnerom a poskytuje svoje služby, 

ktorých účelom je uzatvorenie zmluvy medzi SZFB a partnerom podľa právneho poriadku 

Slovenskej republiky. 

2.2. 

O každom prípade, na ktorom sa sprostredkovateľ chce podieľať pri uzatvorení zmluvy podľa 

čl. 1 tejto smernice je povinný o tom informovať štatutárny orgán SZFB ešte pred začiatkom 

rokovania s partnerom. 

2.3. 

Štatutárny orgán SZFB udelí sprostredkovateľovi písomný súhlas na začatie rokovania s 

partnerom. 

2.4. 

Sprostredkovateľ je povinný informovať štatutárny orgán SZFB o plánovaných rokovaniach 

s partnerom. 

2.5. 

Sprostredkovateľ umožní osobe poverenej štatutárnym orgánom SZFB zúčastňovať sa 

rokovaní s partnerom. 

2.6. 

Všetky náklady spojené s rokovaniami s partnerom znáša na svoje náklady sprostredkovateľ. 

 

Článok 3 

Sprostredkovateľská zmluva 

3.1. 

Sprostredkovateľská zmluva musí obsahovať minimálne: 

a) označenie zmluvných strán, 

b) rozsah dojednaných služieb, 

c) výšku odplaty (provízie) splatnú sprostredkovateľovi, 

d) všeobecné platobné podmienky, 
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e) dátum uzatvorenia zmluvy, 

f) úradne overené podpisy zmluvných strán. 

 

Článok 4 

Platba sprostredkovateľovi 

4.1. 

Za sprostredkovateľskú činnosť, ktorá je predmetom tejto smernice prislúcha 

sprostredkovateľovi nárok na odplatu (províziu). 

4.2. 

Výška odplaty (provízie) sprostredkovateľovi v prípade uzatvorenia zmluvy podľa čl. 1 bod 

1.1. a) a b) je stanovená nasledovne: 

a) maximálne do 30% z výšky finančných prostriedkov poskytnutých Slovenskému zväzu 

florbalu partnerom na základe uzatvorenej zmluvy medzi SZFB a partnerom, a to v 

prípade, že sprostredkovateľ neurčí účel použitia finančných prostriedkov, tzn. 

prostriedky nebudú účelovo viazané a SZFB ich môže použiť podľa vlastného 

uváženia, 

b) maximálne do 20% z výšky finančných prostriedkov poskytnutých Slovenskému zväzu 

florbalu partnerom na základe uzatvorenej zmluvy medzi SZFB a partnerom, a to v 

prípade, že sprostredkovateľ určí účel použitia finančných prostriedkov, tzn. 

prostriedky budú účelovo viazané a SZFB ich musí použiť v zmysle rozhodnutia 

sprostredkovateľa. 

4.3. 

Výška odplaty (provízie) sprostredkovateľovi v prípade uzatvorenia zmluvy podľa čl. 1 bod 

1.1. c) je stanovená maximálne do 10% z hodnoty tovaru, alebo služieb poskytnutých 

Slovenskému zväzu florbalu partnerom na základe uzatvorenej zámennej (barterovej) 

zmluvy medzi SZFB a partnerom. 

4.4. 

V prípade, ak plnením zmluvy podľa čl. 1 tejto smernice vzniknú SZFB výdaje, daňové 

povinnosti, alebo iné poplatky, bude rozhodujúcim údajom pre výpočet odplaty (provízie) 

sprostredkovateľa výška finančných prostriedkov poskytnutých Slovenskému zväzu florbalu 

partnerom znížená o náklady SZFB. 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

5.1.  

Túto smernicu schválilo Prezídium SZFB. Smernica nadobúda účinnosť a platnosť dňa 13. 

novembra 2016.  

 

 


