Správa pohledávek ČR, s.r.o., se sídlem U Výstaviště 1429. , 370 05 České Budějovice,
na straně jedné jako dodavatel
a
____________, se sídlem ___________, IČ : ___________, zast. předsedou představenstva p.
_________________, zaps. V OR MS ________ oddíl B, vložka _________
na straně druhé jako objednatel
uzavřeli tuto

Smlouvu o provedení rešerše

I.
Účastníci se dohodli, že dodavatel provede pro objednatele rešerši dle této smlouvy a
objednatel se zavazuje zaplatit mu za ni odměnu.
II.
Rešerše
1. dodavatel se zavazuje provést rešerši v rozsahu dle odst. 2 tj. ohledně právnické
( fyzické ) osoby __________, bytem _______, se kterou zamýšlí objednatel navázat
obchodní spolupráci či dále v ní pokračovat či z jiného titulu s ní vstoupit do
majetkoprávního vztahu.
2. Rozsah rešerše :
- zjištění stavu majetku a stavu plnění závazků zkoumanou osobou,
- zjištění soudních řízení týkajících se zkoumané osoby a jejich stavu včetně
řízení vykonávacích,
- zjištění, zda na majetek zkoumané osoby byl prohlášen konkurz či povoleno
vyrovnání a zjištění stavu konkurzního řízení či vyrovnávacího řízení,
- zjištění, zda má zkoumaná osoba k dispozici techniku nezbytnou ke splnění
zamýšleného závazku ( zakázky ) vůči objednateli.
3. dodavatel prohlašuje a zavazuje se při získávání podkladů a provádění rešerše
postupovat pouze legální cestou v souladu s platnými právními předpisy, respektovat
při jejím provádění osobnost zkoumané osoby chráněné ust.§ 11 a násl. Obč. zák.

III.
Splnění závazku
Dodavatel splní svůj závazek provést rešerši předáním písemné zprávy obsahující rešerši
objednateli. Objednatel je povinen tuto písemnou zprávu převzít. Odmítne-li ji převzít,
považuje se závazek dodavatele provést rešerši za splněný třetím dnem po odeslání uvedené
Písemné zprávy na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na jinou adresu
oznámenou písemně objednatelem zhotoviteli jako nová adresa pro doručování.
IV.
Odpovědnost dodavatele za obsah rešerše
Dodavatel neodpovídá za to, že v některých případech nemusí údaje v rešerši zcela odpovídat
skutečnosti, zejména proto, že informace mají původ ve veřejných rejstřících ale také v běžně
dostupných informacích a v analýze takto získaných informací.
V.
Součinnost objednatele
Objednatel je povinen poskytnout dodavateli o zkoumané osobě minimálně údaje o jejím
jménu a příjmení, ( bydliště a datum narození ) u fyzické osoby a obchodní firmu ( sídlo a
IČ ) u osoby právnické. Je rovněž povinen poskytnout dodavateli o zkoumané osobě všechny
ostatní jemu známé údaje.
VI.
Odměna
1. Za provedení rešerše se objednatel zavazuje zaplatit dohodnutou odměnu ve výši
___________,- Kč včetně DPH.
2. Odměna dle odst. 1 je splatná takto :
a, při uzavření smlouvy objednatel uhradí dodavateli v hotovosti zálohu ve výši
___________,-Kč.
b, zbývající část odměny uhradí objednatel dodavateli na základě jeho faktur.
Fakturu je dodavatel oprávněn vystavit po splnění svého závazku provést rešerši.
Faktura je splatná 7. den po jejím doručení objednateli. V pochybnostech se má za to,
že faktura byla objednateli doručena 3. den po jejím odeslání na adresu objednatele
uvedenou v záhlaví této smlouvy či jinou adresu oznámenou písemně objednatelem
dodavateli jako nová adresa pro doručování.

VII.
Smluvní pokuta

Pro případ prodlení objednatele s uhrazením odměny sjednávají si účastníci smluvní pokutu
ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
VIII.
Utajení rešerše
Rešerše je určena pouze pro potřeby objednatele. Dodavatel se zavazuje neseznámit s jejím
obsahem třetí osoby, ani ji jakýmkoliv způsobem zneužít. V případě porušení této povinnosti
odpovídá objednatel za veškerou škodu a jiné závazky, které z tohoto titulu vzniknou.
IX.
Doba provedení rešerše
Dodavatel se zavazuje provést rešerši do __________
X.
Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle projevů jejich svobodné, pravé a
vážné vůle a jako takovou ji na důkaz toho podepisují.

V ___________ dne _____________

Objednatel

Dodavatel

