
 

SMLOUVA O OBSTARÁNÍ INFORMACÍ  

Uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

 

 

právnická osoba / fyzická osoba...................., IČ / r.č..............  

se sídlem ......................................................, PSČ .................  

zastoupená ..............................................................................  

zapsaná v obchodním rejstříku ............................................  

 (dále jen „XX“)  

a  

 

právnická osoba / fyzická osoba...................., IČ / r.č..............  

se sídlem ......................................................, PSČ .................  

zastoupená ..............................................................................  

zapsaná v obchodním rejstříku ............................................  

 (dále jen „ XY“)  

 

tuto smlouvu o obstarání informací, jak její znění dále následuje  

 

I.  

XX se zavazuje, že pro XY obstará veškeré dostupné informace o vymahatelnosti pohledávek za ZZZ, 

IČ ……………. (dále jen „dlužník“) v celkové nominální hodnotě ……………,-Kč (dále jen 

„pohledávky“), a to včetně informací o všech zajišťovacích instrumentech, které se k uvedeným 

pohledávkám vztahují a zajišťují je. Uvedené pohledávky vlastní v době uzavření této smlouvy XY., IČ 

…………….. a XX., IČ ………………. uvedené informace budou sloužit XX jako podklad pro event. 

koupi těchto pohledávek.  

Součástí obstarávaných informací budou:  

- informace o ekonomické situaci, solventnosti a bonitě dlužníka  

- informace o možné faktické dobytnosti pohledávek  

- informace o orgánech dlužníka  

- informace o ceně za pohledávky  

- informace o možnosti odkoupení pohledávek, vč. návrhu způsobu odkoupení  

- informace o veškerých zajišťovacích instrumentech k pohledávkám se vztahujících. 

Smluvní strany se dohodly, že zhodnocení případné právní dobytnosti pohledávek si zajistí XY sama 

na své náklady, případně prostřednictvím XX s tím, že náklady na toto zhodnocení právní dobytnosti 

pohledávek hradí přímo XY dle tarifu advokáta. 

 

 

 



II. 

XX. se zavazuje obstarat pro XY informace v rozsahu uvedeném v čl. I. této smlouvy nejpozději do 

………………. a v této lhůtě je předat XY. V případě, že v této lhůtě informace nebudou poskytnuty, 

zaniká nárok XX. na úhradu ceny podle čl. III. této smlouvy. V případě, že informace nebudou předány 

ve vyžadovaném rozsahu dle přiměřeného zvážení XY, cena podle čl. III této smlouvy se přiměřeně 

sníží.  

III.  

Za činnost uskutečněnou XY podle čl. I. této smlouvy byla smluvními stranami dohodou stanovena 

odměna ve výši ……………….,- Kč. Tato odměna je splatná takto:  

-  první část odměny ve výši ……………….,- Kč se XY zavazuje uhradit formou zálohy 

bezhotovostně, na základě zálohové faktury vystavené XX  do 5ti dnů od podpisu této 

smlouvy, 

-  druhá část ceny ve výši ………………..,- Kč se XYzavazuje uhradit na základě konečné 

faktury – daňového dokladu vystaveného XX. s obvyklými náležitostmi po poskytnutí informací 

v rozsahu dle čl. I. této smlouvy, a to v případě, že se XY rozhodne na základě obstaraných 

informací odkoupit pohledávky, a to nejpozději do 1 měsíce ode dne předání informací 

obstaraných XX dle této smlouvy XY. Na tuto část ceny vzniká XX. nárok i v případě, že 

pohledávky na základě obstaraných informací odkoupí osoba XY určená; touto určenou 

osobou může být i XX V případě, že se XY nebo jím určená osoba rozhodne pohledávky 

neodkoupit nebo neučiní rozhodnutí o koupi pohledávek do …………….., zaniká nárok XX na 

tuto část odměny a XX vystaví fakturu – daňový doklad s doúčtováním ve výši 0,- Kč.  

Pro případ prodlení s úhradou ceny se XY zavazuje uhradit XX. úrok z prodlení ve výši 0,05% z 
dlužné částky za každý den prodlení.  

IV.  

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu; každá smluvní 

strany obdrží po jednom vyhotovení.  

Smluvní strany se dohodly, že záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí přiměřeně ustanoveními 

§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů o příkazu. 

Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy mohou být učiněny pouze na základě písemných 

číslovaných dodatků.  

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že 

nebyla učiněna pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 

podpisy.  

V………………, dne …………….. 

 
 
 

XY      XX  
 
 

vlastnoruční podpis       vlastnoruční podpis  
 
titul, jméno, příjmení       titul, jméno, příjmení 

 


