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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ DETEKTIVNÍCH SLUŽEB 
 
SMLUVNÍ STRANY: 
 
1. Klient: 

 
Jméno, příjmení:  
Datum narození / rodné číslo:  
Bydliště:     
Kontaktní osoba, tel., fax, e-mail:  
 
(dále jen „klient“) 
 
a 

 
2. Poskytovatel: 

 
Jméno, příjmení:    
IČ:     
DIČ:     
Místo podnikání:    
Telefon, e-mail:  
 
Bankovní spojení:     
Číslo účtu:     

 
(dále jen „poskytovatel“) 
(klient a poskytovatel dále společně jen jako „smluvní strany“) 

 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
(A) Poskytovatel  je  držitelem  koncesované  živnosti  „Služby  soukromých  detektivů“,  na  jejímž  základě  je 

oprávněn poskytovat služby podle této smlouvy; a 
 
(B) Klient má zájem na poskytování detektivních služeb podle této smlouvy poskytovatelem; 
 

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA UZAVŘENÍ TÉTO 
 

SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ DETEKTIVNÍCH SLUŽEB 
 

(dále jen „smlouva“) 
1. Předmět smlouvy 
 
1.1.  Poskytovatel se zavazuje, že pro klienta bude provádět detektivní služby podle popisu, který je obsažen 

v příloze  č.  1  k této  smlouvě,  která  tvoří  její  nedílnou  součást,  a  to  za  podmínek  stanovených  touto 
smlouvou a v mezích stanovených platným právním řádem. 

 
1.2.  Klient  se  zavazuje  za  provedenou  službu  podle  této  smlouvy  zaplatit  poskytovateli  cenu,  náklady  na 

dopravu  a  související  náklady  podle  této  smlouvy  a  poskytnout  poskytovateli  nezbytnou  součinnost 
k plnění předmětu této smlouvy. 

 
2. Průběh poskytování služby, cena služby 
 
2.1.  Poskytovatel  se  zavazuje,  že  bezprostředně  po  uzavření  této  smlouvy  a  uhrazení  zálohy  zahájí 

poskytování služeb podle této smlouvy pro klienta. 
 
2.2.  Jakmile poskytovatel splní předmět a účel této smlouvy, vystaví o poskytování služby písemnou zprávu, 

jejímž obsahem bude shrnutí zjištěných skutečností požadovaných klientem. 
 
2.3.  Pokud v průběhu poskytování služby poskytovatel s přihlédnutím ke všem okolnostem dospěje 

k závěru, že předmět a účel této smlouvy není možné naplnit z části či zcela, a to z jakéhokoliv důvodu, 
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oznámí  tuto  skutečnost  klientovi  a  podle  pokynu  klienta  vystaví  (či  nevystaví)  o  poskytování  služby 
písemnou zprávu. V tomto případě má kterákoliv ze smluvních stran právo od této smlouvy odstoupit. 

 
2.4.  Jestliže o to klient bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy požádá, zavazuje se poskytovatel 

v pravidelných  intervalech  poskytovat  klientovi  písemnou  průběžnou  zprávu  o  poskytování  služby.  Za 
každé vyhotovení písemné průběžné zprávy poskytovatel účtuje klientovi příplatek ve výši   0 ,- Kč.  

 
2.5.  Smluvní strany se dohodly, že cena poskytování služeb podle této smlouvy činí   Kč za jednu hodinu 

poskytování služby. 
 
2.6.  Cena  nezahrnuje  náklady  na  dopravu  a  související  náklady.  Klient  se  zavazuje  uhradit  poskytovateli 

náklady  na  dopravu  poskytovatele  ve  výši  10,00  Kč  za  každý  ujetý  kilometr  automobilem.  
Klient se dále zavazuje uhradit poskytovateli související náklady, které poskytovateli vzniknou, a to ve 
skutečné výši. Souvisejícími náklady jsou zejména náklady vzniklé v souvislosti s ubytováním (do max. 
výše 1.000,- Kč za jednu noc), výpisu z informačních registrů veřejné správy, apod. 

 
3. Platební podmínky 
 
3.1.  Klient se zavazuje poskytnout poskytovateli zálohu na poskytování služby ve výši ,- Kč. Poskytovatel se 

zavazuje vystavit potvrzení o převzetí zálohy, příp. dle požadavku klienta vystavit zálohou fakturu. 
 
3.2.  Jestliže  cena  poskytované  služby  včetně  nákladů  na  dopravu  a  souvisejících  nákladů  dosáhne  výše 

uhrazené  zálohy,  má  poskytovatel  právo  požádat  klienta  o  navýšení  zálohy.  Pokud  klient  nebude 
souhlasit  s navýšením  zálohy,  má  poskytovatel  právo  od  této  smlouvy  odstoupit;  v tomto  případě 
poskytovatel  vyhotoví  a  zašle  klientovi  písemnou  zprávu  podle  čl.  2  odst.  2.2  této  smlouvy  spolu 
s vyúčtováním poskytnuté služby. 

 
3.3.  Smluvní  strany  se  zavazují,  že  cenu  za  poskytované  služby  vzájemně  vyrovnají  (případné  přeplatky 

nebo  nedoplatky  na  záloze)  při  předání  písemné  zprávy  nebo  bezprostředně  poté.  Spolu  s předáním 
písemné zprávy předá poskytovatel klientovi i vyúčtování za poskytnuté služby a fakturu. 

 
3.4.  Klient  má  právo  cenu  služby,  související  náklady  a  náklady  na  dopravu  uhradit  poskytovateli  hotově 

nebo  převodem  na  bankovní  účet  poskytovatele.  Pokud  klient  zvolí  způsob  úhrady  převodem  na 
bankovní  účet,  sjednávají  smluvní  strany,  že  lhůta  splatnosti  bude  v tomto  případě  10  dní  ode  dne 
vystavení zálohové faktury nebo konečné faktury. 

 
3.5.  V případě,  že  klient  bude  v prodlení  s  úhradou  ceny  služby,  souvisejících  nákladů  nebo  nákladů  na 

dopravu,  sjednávají  smluvní  strany,  že  v tomto  případě  má  poskytovatel  právo  uplatit  vůči  klientovi 
smluvní  pokutu  ve  výši  1 %  z dlužné  částky  za  každý  den  prodlení  klienta  s úhradou  ceny  služby, 
souvisejících nákladů nebo nákladů na dopravu. 

 
4. Možnosti ukončení smlouvy 
 
4.1.  Smlouva může být ukončena pouze některým z následujících způsobů: 
 

(a)  naplněním účelu a předmětu smlouvy; 
 

(b)  písemnou dohodou smluvních stran; 
 

(c)  odstoupením od této smlouvy klientem bez udání důvodu; 
 
(d)  odstoupením od této smlouvy poskytovatelem za podmínek stanovených touto smlouvou. 

 
4.2.  Pokud některá ze smluvních stran využije svého práva od této smlouvy odstoupit, zaniká tato smlouva 

okamžikem  doručení  oznámení  o  odstoupení  druhé  smluvní  straně.  Smluvní  strany  jsou  v tomto 
případě povinny vzájemně vypořádat všechny vzájemné závazky. 

 
 
5. Práva a povinnosti smluvních stran 
 
5.1.  Poskytovatel je povinen: 
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(a)  provádět služby podle této smlouvy v souladu s pokyny klienta, řádně a s odbornou péči; 
 

(b)  zachovávat důvěrnost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v průběhu plnění této smlouvy; 
 

(c)  provést všechna nezbytná opatření k zachování důvěrných informací. 
 
5.2.  Klient je povinen: 
 

(a)  uhradit poskytovateli smluvenou cenu, související náklady a náklady na dopravu; 
 

(b)  poskytnout poskytovateli veškerou potřebnou součinnost při plnění předmětu této smlouvy. 
 
6. Mlčenlivost 
 
6.1.  Poskytovatel  je  povinen  dodržovat  mlčenlivost  o  všech  informacích,  které  obdržel  či  získal  přímo  či 

nepřímo od klienta v souvislosti s uzavřením této smlouvy a/nebo jsou obsaženy v této smlouvě a/nebo 
budou sděleny poskytovateli na základě plnění práv a povinností z této smlouvy ve formě ústní nebo 
písemné (dále jen „důvěrné informace“). Tato povinnost trvá i po skončení smlouvy. 

 
6.2.  Dle dohody smluvních stran se však za důvěrné informace nepovažují informace, které jsou nebo se 

stanou všeobecně dostupnými veřejnosti jiným způsobem než v důsledku porušení této smlouvy. 
 
6.3.  Poskytovatel není vázán povinností mlčenlivosti o důvěrných informacích v případech, kdy se jedná o 

zpřístupnění důvěrných informací vyžadované právními předpisy. 
 
7. Ostatní a závěrečná ustanovení 
 
7.1.  Pro  vyloučení  všech  pochybností  smluvní  strany  sjednávají,  že  z hlediska  zák.  č.  101/2000  Sb.,  o 

ochraně  osobních  údajů  a  o  změně  některých  zákonů,  v platném  znění,  je  klient  správcem  osobních 
údajů a poskytovatel jejich zpracovatelem. 

 
7.2.  Smluvní strany se ve smyslu ust. § 262 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 

(dále  jen  „obchodní  zákoník“)  dohodly,  že  tato  smlouva  se  bude  řídit  a  bude  vykládána  v  souladu 
s obchodním zákoníkem, zejména podle ust. § 269 odst. 2 tohoto zákoníku. 

 
7.3.  Pokud  se  některé  ustanovení  této  smlouvy  stane  zcela  nebo  zčásti  nezákonným,  neplatným  nebo 

nevymahatelným, bude takové ustanovení omezeno nebo vyloučeno v minimálním rozsahu, jak bude 
nezbytné k udržení plné zákonnosti, platnosti a vymahatelnosti zbývajících ustanovení této smlouvy. 

  
7.4.  Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy nabudou účinnosti a platnosti pouze na základě písemných, 

vzestupně číslovaných dodatků. 
 
7.5.  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení. 
 
7.6.  Smluvní  strany  prohlašují,  že  si  tuto  smlouvu  před  jejím  podpisem  přečetly,  že  byla  uzavřena  po 

vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni 
za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
NA DŮKAZ ČEHOŽ smluvní strany podepsaly tuto smlouvu. 
 
Klient: 
 
V ……………………… dne ……………………… 

Poskytovatel: 
 
V ………………………. dne ……………………… 

 
 
Podpis: ……………………………………………… 

 
 
Podpis: ……………………………………………… 
Razítko: 
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PŘÍLOHA Č. 1 
 

POPIS DETEKTIVNÍ SLUŽBY 
 
Klient si objednává detektivní služby v následujícím rozsahu: 
 
 
Zjišťování  skutečností,  které  mohou  sloužit  jako  důkazní  prostředky  v řízení  před  soudem  nebo  správním 
orgánem, sběr dat a jejich vyhodnocování  pro subjekty, které prokáží právní  zájem. Monitorování činnosti 
fyzických osob. 
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