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Smlouva  

o postoupení pohledávek 
 
 

1. Postupitelem: PRODÁVAJÍCÍ, s.r.o. IČO: 12345678 DIČ: CZ12345678 
     Se sídlem: Radlická 123, 158 00  Praha 8 
     Zastoupena: jednatelem Petrem Novákem 
     Bankovní účet: 123456789/0100 KB a.s. 

office: +420 571 123 456 mobil: +420 601 123 456 e-mail: prodavajici@prodavajici.cz 
     Společnost zapsaná v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123456 

 
a 
 
2. Postupníkem: KUPUJÍCÍ, a.s. IČO: 00123456 DIČ: CZ00123456 
     Se sídlem: Evropská 1122/00, 160 00  Praha 6 
     Zastoupena: jednatelem Jiřím Vykonavatelem 
     Bankovní účet: 123456789/0300 ČSOB a.s. 

office: +420 123 456 789 mobil: +420 123 456 789 e-mail: kupujici@kupujici.cz 
     Společnost zapsaná v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 012345 

 
 

 Článek I. 
Specifikace postupované pohledávky 

 
01. Postupitel je ke dni podpisu této smlouvy výlučným vlastníkem pohledávky za dlužníkem: 

Obchodní firma/jméno, příjmení: 
Zastoupena: 
Sídlem/místem podnikání: 
Identifikační číslo/datum narození: 
Telefon/ e-mail: 
ve výši: 130.000 Kč (slovy: stotřicettisíckorunčeských), která vznikla na základě neúhrady faktury č. 
102562010 ze dne 12.5.2010 (dále jen „Pohledávka“). Podrobnější specifikace pohledávky viz. příloha 
č. 1 „Seznam pohledávek“. 

 
 

     Článek II. 
Práva a povinnosti postupitele 

 
01. Postupitel touto smlouvou postupuje postupníkovi pohledávku za dlužníkem, specifikovanou v článku I. 

této smlouvy, spolu s příslušenstvím a všemi právy s nimi spojenými a postupník tuto pohledávku 
přijímá a zavazuje se postupiteli zaplatit úplatu uvedenou v článku IV. této smlouvy. 

02. Příslušenstvím k pohledávce se pro účely této smlouvy rozumí veškeré smluvní úroky, smluvní úroky 
z prodlení, zákonné poplatky a, úroky z prodlení, náklady související s vymáháním pohledávky a jiné 
sankce či penále. Pohledávka z titulu neuhrazené smluvní pokuty se považuje za samostatnou 
pohledávku, 

03. Postupitel prohlašuje, vědom si své právní odpovědnosti, že postupované pohledávky nejsou zatíženy 
právy třetích osob a že jsou zproštěny: 
a) jakýchkoliv smluvních vztahů, dohod, zápočtů či narovnání ve smyslu příslušných ustanovení  
obč.zák., souvisejících s výší pohledávek s příslušenstvím  
b) jakýchkoliv smluvních vztahů měnících výši, formu nebo druh zajištění pohledávky 
c) jakýchkoliv smluvních vztahů měnících vztah věřitele k dané pohledávce či jejímu zajištění 

04. Na základě této smlouvy se postupník stává věřitelem postoupené pohledávky a vstupuje do všech práv 
a povinností postupitele na místo věřitele. 
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05. Postupitel prohlašuje, že mezi ním a dlužníkem, resp. jeho právními předchůdci, není uzavřena žádná 

dohoda, které by postoupení pohledávky na postupníka odporovalo a není mu známa ani žádná jiná 
skutečnost, která by bránila tomuto postoupení. Dále postupitel prohlašuje, že mu není známo, že by 
dlužník měl pohledávku(y), kterou(é) by mohl s úspěchem započíst proti postupované pohledávce. 

06. Postupitel se dále zavazuje v rámci naplnění této smlouvy poskytnout postupníkovi veškerou potřebnou 
součinnost a to zejména předat postupníkovi veškeré související informace, jakož i informace nové, o 
kterých se postupitel dozví při nebo po podpisu této smlouvy a veškeré doklady související 
s postoupenou pohledávkou. 

07. Postupitel současně prohlašuje na svou čest, že postupovaná pohledávka ke dni uzavření této smlouvy 
nezanikla a  není promlčena. 

08. Postupitel se zavazuje zaslat dlužníkům oznámení o postoupení pohledávek do 5 pracovních dnů ode 
dne nabytí účinnosti této smlouvy a to písemnou formou. 

09. V případě, že se prohlášení postupitele uvedená v odst. 3, 4, 5 a 7, se ukážou jako nepravdivá, vzniká 
postupníkovi nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši ….% z kupní ceny.  

 
 

Článek III. 
          Kupní cena 

 
01. Postupitel a postupník se dohodli, že úplata za postoupení shora uvedené pohledávky se sjednává ve 

výši 40.000 Kč (slovy: čtyřicettisíckorunčeských).  
02. Uvedená částka bude postupníkem zaplacena do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy na účet 

postupitele vedený u KB, a.s. Praha, č.ú.: 86-123456789/0100, nejpozději však do ………………….. 
 
 

  Článek IV. 
Přijetí plnění postupníkem 

 
01. Po uzavření této smlouvy je postupník jedinou osobou oprávněnou přijmout plnění placené na úhradu 

pohledávky. Obdrží-li však postupitel po uzavření této smlouvy od dlužníka nebo jakékoliv třetí osoby 
plnění na úhradu postoupené pohledávky či jejího příslušenství (úroky, penále, smluvní pokuty, atd…), 
je povinen o této skutečnosti neprodleně vyrozumět postupníka a toto plnění bez zbytečného odkladu 
poukázat na účet postupníka vedený u ČSOB a.s., č.u.: 230227358/0300, nejpozději však do 5 
pracovních dnů ode dne obdržení plnění.V případě, že postupitel poruší povinnosti ujednané v tomto 
článku a předmětná plnění nezašle na účet postupníka, je postupník oprávněn od této smlouvy 
odstoupit a požadovat zpět uhrazenou kupní cenu.   

 
 

Článek V. 
Odstoupení od smlouvy 

 
01. Nesplní-li postupník svůj závazek uhradit úplatu za postoupení pohledávky ve sjednané lhůtě dle čl. III., 

považuje se toto za podstatné porušení smlouvy. Postupitel má poté právo od smlouvy odstoupit. 
Využije-li postupitel tohoto práva, stává se znovu vlastníkem v právních vztazích uvedených v čl. I. a II. 
Postupník je povinen vrátit postupiteli veškeré předané doklady do 7 dnů ode dne odstoupení. 
Odstoupení od smlouvy musí být podáno písemnou formou a zasláno na adresu sídla postupníka. 

 
 

  Článek VI. 
Závěrečná ujednání 

 
01. Postupník si je vědom toho, že při uzavírání této smlouvy mu byly poskytnuty informace obsahující 

obchodní tajemství nebo důvěrné informace a zavazuje se, že doklady, které od postupitele převzal a 
informace, které v souvislosti s uvedením této smlouvy získal, nepoužije v rozporu s účelem, ke 
kterému mu byly poskytnuty. 
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02. Vztahy mezi oběma smluvními stranami se v dalším řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku v platném znění. 
03. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 „Seznam pohledávek“. 
04. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení a 

nabývá účinnosti dnem podpisu posledním z účastníků smlouvy. 
05. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, ne pod 

nátlakem, v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Dále prohlašují, že si smlouvu přečetly, 
porozuměly jejímu obsahu a na důkaz souhlasu s jejím obsahem ji vlastnoručně podepisují. 

 
 
 
V Praze dne …………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 postupitel                                                                                              postupník 

http://www.i-money.cz
mailto:info@i-money.cz


                                    
 
 

 

                                   Sídlo společnosti: Office:    +420 257 325 117 
                                   nám. 14. října 1307/2 Mobil:        +420 777 220 490          web:            www.i-money.cz 
                                   150 00  Praha 5            Fax:         +420 257 326 716          e-mail:             info@i-money.cz 
           
 
 

 

Stránka 4 z 4 

Příloha č.1 
ke smlouvě o postoupení pohledávek ze dne ………….. 

 
 

Seznam pohledávek 
 

PRODÁVAJÍCÍ, s.r.o.  IČO: 12345678 vůči: ………………  IČO: ……………. 
 
 
 

Číslo faktury Celková částka FA Uhrazeno Dlužná částka 
 
    
    
    
    
    
    
    
Celková dlužná částka:  

      
 
 
 
 
   V Praze dne …………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
                          Petr Novák 
         jednatel společnosti 
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