registrační číslo: ob – 0000 - 2014
SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY
Uzavřená dle ustanovení § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník"), těmito smluvními stranami
právnická osoba / fyzická osoba...................., IČ / r.č..............
se sídlem ......................................................, PSČ .................
zastoupená ..............................................................................
zapsaná v obchodním rejstříku ............................................
(dále jen „postupitel“)
a
právnická osoba / fyzická osoba...................., IČ / r.č..............
se sídlem ......................................................, PSČ .................
zastoupená ..............................................................................
zapsaná v obchodním rejstříku ............................................
(dále jen „postupník“)
uzavírají tuto Smlouvu o postoupení pohledávky

I.

Předmět smlouvy

1. Postupitel postupuje touto smlouvou postupníkovi své pohledávky za dlužníkem –
____________________________ (dále jen „dlužník), vzniklé ze smlouvy o _____________ č.
____________ tak jak jsou specifikovány v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy v
celkové výši na jistině ____________ Kč – slovy____________ (dále také jako „pohledávka“ či
„pohledávky“).
2. Pohledávka uvedená v bodě 1 tohoto článku se postupuje s veškerými právy, nároky, součástmi či
příslušenstvím, smluvními pokutami, které k pohledávce náleží či náležet mohou, existujícím či k
těm, které mají vzniknout v budoucnu.
3. Postupník pohledávku v celkovém rozsahu vymezeném touto smlouvou přijímá.
4. Postupitel prohlašuje, že postupovaná pohledávka je oprávněná a že nemá vůči dlužníkovi ke dni
podpisu této smlouvy žádné jiné pohledávky.
II. Výše úplaty a způsob placení
1. Smluvní strany se dohodly, že pohledávka se postupuje úplatně ve výši 00% tj., tuto částku
předává postupník postupitele při podpisu této smlouvy v hotovosti oproti vystavení pokladního
dokladu.
2. Smluvní strany se dohodly, že postupitel neručí za dobytnost pohledávky.
III. Ostatní ujednání
1. Postupitel se zavazuje oznámit postoupení pohledávky dlužníku a podat zprávu osobám
zajišťujícím dluh v den uzavření této smlouvy.
2. Postupitel prohlašuje, že dlužník nemá proti němu žádnou pohledávku, kterou by mohl s úspěchem
započíst proti postupované pohledávce, že postoupení pohledávky, která je předmětem této
smlouvy, není v rozporu s žádnou jeho dohodou s dlužníky a není mu nic známo o tom, že
postoupená pohledávka nemůže být postižena výkonem rozhodnutí.
3. Postupitel prohlašuje, že pohledávka specifikovaná v článku I. bodě 1 této smlouvy není
promlčená.

4. Postupitel prohlašuje, že pohledávka není zatížena nebo omezena právem třetí osoby ani jinak
zatížena způsobem, na který by měl postupitel postupníka zvlášť upozornit.
5. Postupník se zavazuje nakládat s postoupenou pohledávkou tak, aby nepoškodil dobré jméno
postupitele, zejména prohlašuje, že případné vymáhání postoupené pohledávky bude provádět
pouze prostředky, které nejsou v rozporu se zákonem.
6. Pokud by dlužník z této smlouvy po podpisu této smlouvy plnil postupiteli, zavazuje se postupitel
po postoupení pohledávky vydat veškeré takové plnění postupníkovi, a to nejpozději do 5 (pěti)
dnů ode dne, kdy mu bude plnění poskytnuto.
7. Smluvní strany se dohodly, že postupovaná pohledávka přejde na postupníka dnem zaplacení
úplaty dle článku II. této smlouvy.
8. Při podpisu této smlouvy postupitel předává a postupník přejímá originály všech dokladů k
pohledávkám specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.
9. Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si sdělily v rámci uzavírání této smlouvy,
dále informace tvořící její obsah a informace, které si sdělí nebo jinak vyplynou z jejího plnění,
zůstanou dle jejich vůle utajeny.
10. Tato smlouva a vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
11. Tato smlouva je sepsaná ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních
stran obdrží po jednom. Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo zrušena jen dohodou
stran v písemné formě, číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami ve smyslu
ust. § 564 občanského zákoníku.
12. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany
prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumějí a že ji neuzavřely v tísni či za nápadně
nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
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registrační číslo: ob – 0000 - 2014
Příloha č. 1 ke Smlouvě o postoupení pohledávky
Specifikace postupované pohledávky

ke Smlouvě o postoupení pohledávky uzavřené dne _______ mezi XX., se sídlem ……., PSČ
………….1 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl .., vložka
…., IČ ………. jako postupitelem a XX., se sídlem ……., PSČ ………….1 zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem, jako postupníkem.

Postupitel postoupil na základě smlouvy o postoupení pohledávky č. _______________ ze dne
_______ svou pohledávku za dlužníkem _________ se sídlem ___________ PSČ_________, a to:
- jistina:
- úrok:
- úrok z prodlení:
- náklady řízení:
- náklady na vymáhání pohledávky:
Dle smlouvy:_____________
Splatnost pohledávky: ___________.
Dlužník na pohledávku před zahájením soudního řízení uhradil částku ______________, která byla
započtena na _______________
Pro pohledávku je vedeno:
- nalézací řízení u __________soudu pod sp.zn. _____________________
- exekuční řízení/řízení o výkon rozhodnutí u _____________ soudu pod sp. zn.
________________,
u
exekutorského
úřadu
_________________,
soudní
exekutor_________________, pod sp.zn._______
- insolvenční řízení u __________soudu pod sp.zn. _____________________, přihláška
pohledávky ne/podána,
- dosud vymoženo: _____________________
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