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Příloha č. 1 – Vzor kupní smlouvy 

 

KUPNÍ SMLOUVA 
 

Smluvní strany: 

 

………………………………………. 

dále jen „prodávající“,  

 

a 

 

……………………………………… 

dále jen „kupující“, 

 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto Kupní smlouvu: 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je prodej …………………………………………………… 

 

Článek II. 

Práva a povinnosti prodávajícího 

1. Prodávající tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem výše uvedeného zboží. 

2. Prodávající dále prohlašuje, že mu ke dni prodeje nejsou známy žádné závady na 

zboží a ani žádné nezamlčel. 

 

Článek III. 

Práva a povinnosti kupujícího 

1. Kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží od prodávajícího převzít do 

svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. 

2. Kupující je povinen při převzetí od prodávajícího zboží překontrolovat zda nemá 

viditelné vady. Kupující potvrzuje, že byl seznámen s technickým stavem. 
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Článek IV. 

Kupní cena 

1. Kupní cena je ………………..Kč včetně DPH a bude uhrazena při převzetí 

v hotovosti. 

 

Článek V. 

Platnost smlouvy 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci 

smluvních stran. 

 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními 

předpisy České republiky, zejména podle § 558 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., 

občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. 

2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na 

základě vzájemné dohody obou smluvních stran. 

3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 

obdrží jedno. 

4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, 

porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem 

jejich svobodné vůle. 

 

 

 

V .................................. dne .............................. 

 

 

 

 

 

.....................................................                                     ............................................... 

            podpis kupujícího                                                              podpis prodávajícího 
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Příloha č. 2 – Vzor smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti 

 

 

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K NEMOVITOSTI 

 

Smluvní strany: 

 

………………………………………. 

dále jen „zástavní věřitel“,  

 

a 

 

……………………………………… 

dále jen „zástavní dlužník“, 

 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto Smlouvu o zřízení zástavního práva: 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zástavní věřitel uzavřel se zástavním dlužníkem dnešního dne smlouvu o úvěru 

ve výši …………………………… Kč. Tato smlouva tvoří přílohy a součást této 

smlouvy. 

 

2. Na základě smlouvy o úvěru uvedené v předchozím odstavci je zástavní dlužník 

povinen vrátit zástavnímu věřiteli poskytnutý úvěr spolu s úrokem ve výši … % 

do ………… 

 

3. Zástavní dlužník je výlučným vlastníkem domu čp. ……. v katastrálním území 

………………., zapsaného na Listu vlastnictví č. ……… u Katastrálního úřadu v 

……………… Tuto skutečnost dokládá zástavní dlužník výpisem z katastru 

nemovitostí, který tvoří součást a přílohu této smlouvy. 
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4. Nemovitost uvedená v předchozím odstavci je oceněna částkou ……………  Kč, 

což je doloženo znaleckým posudkem …………………………. z ……………… 

Tento posudek tvoří součást a přílohu této smlouvy. 

 

5. K zajištění pohledávky uvedené v čl. I. odst. 3 zástavní dlužník zastavuje 

nemovitost uvedenou v tomto článku této smlouvy a zřizuje tím zástavní právo 

ve prospěch zástavního věřitele k tomuto předmětu zástavy. Zástavní věřitel 

zástavní právo zřízené touto smlouvou přijímá. 

 

6. Zástavní právo vzniká vkladem do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním 

úřadem v ………………. 

 

7. Zástavní věřitel navrhne Katastrálnímu úřadu v ……………….., aby na Listu 

vlastnictví č. …….. vyznačil v části C zástavní právo ve prospěch zástavního 

věřitele k uspokojení pohledávky z titulu splacení úvěru v částce ……………Kč. 

 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. 

 

 

 

  

V .................................. dne .............................. 

 

 

 

 

 

.....................................................                                     ............................................... 

     podpis zástavního věřitele                                              podpis zástavního dlužníka 
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Příloha č. 3 – Vzor faktoringové smlouvy 

 

 

FAKTORINGOVÁ SMLOUVA 
 

………………………………. 

(jako „faktor“ na straně jedné) 

a  

……………………………….  

(jako „klient“ na straně druhé) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 269 odst. 2 

ObchZ tuto Faktoringovou smlouvu: 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1) Klient touto smlouvou postupuje faktorovi své pohledávky existující ke dni 

platnosti a účinnosti této smlouvy. Pohledávky jsou specifikované v příloze č. 1 

této smlouvy, která je její nedílnou součástí. 

2) Faktor pohledávky uvedené v odst. 1) tohoto článku přejímá. Spolu 

s pohledávkami na faktora též přechází veškeré příslušenství a práva spojená 

s postoupenými pohledávkami. 

3) Klient předává faktorovi spolu s pohledávkami veškeré doklady osvědčující 

vznik, existenci, právní důvod, výši a zajištění převáděných pohledávek. Seznam 

dokladů je uveden v příloze č. 2 této smlouvy, která je její nedílnou součástí. 

4) Klient se zavazuje nabídnout faktorovi k postoupení všechny své pohledávky, 

které mu vzniknou po datu platnosti a účinnosti této smlouvy, a to písemnou 

nabídkou obsahující specifikaci nabízených pohledávek. Faktor se zavazuje tyto 

pohledávky za podmínek stanovených v této smlouvě převzít. 

 

Článek II. 

Cena za postoupení pohledávek 

1) Klient postupuje pohledávky uvedené v čl. I této smlouvy faktorovi úplatně. 
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2) Cena za postoupení pohledávek představuje nominální hodnotu každé jednotlivé 

pohledávky včetně DPH uvedenou ve faktuře vztahující se k příslušné 

pohledávce. 

3) Cenu za postoupení pohledávek uvedených v čl. 1, odst. 1 této smlouvy je faktor 

povinen zaplatit klientovi do 15 dnů ode dne doručení dokladu prokazujícího 

dodání zboží odběrateli (např. dodacího listu) a kopie faktury – daňového 

dokladu zaslaného odběrateli. 

4) Cena za postoupení pohledávek bude faktorem poukázána na účet klienta vedený 

u ………………… číslo účtu ………………………... . 

 

Článek III. 

Odměna faktora 

1) Odměna faktora za správu, inkaso, vymáhání pohledávek a další související 

činnosti činní na základě dohody smluvních stran …………. % z nominální 

hodnoty každé postoupené pohledávky. 

2) Odměna faktora je splatná do 15 dnů od data vystavení faktury. Fakturační 

období činí 1 měsíc, přičemž fakturovaná částka bude představovat odměnu za 

pohledávky postoupené v daném měsíci. 

3) Odměna faktora bude klientem poukázána na účet faktora č……………………... 

 

Článek IV. 

Prohlášení, zmocnění 

1) Klient prohlašuje, že postoupené pohledávky nemohou být postiženy výkonem 

rozhodnutí a že jejich postoupení není vyloučeno dohodou klienta s dlužníkem 

nebo podmíněno souhlasem dlužníka. 

2) Klient prohlašuje, že svým odběratelům formou cesní klauzule uvedené na každé 

faktuře oznámí, že pohledávka z dané faktury vyplývající je postoupena na 

faktora a že fakturovaná částka má být uhrazena na účet faktora uvedený v čl. III, 

odst. 3 této smlouvy. V případě, že některý odběratel i přes toto oznámení uhradí 

fakturovanou částku na účet klienta, zavazuje se klient tuto částku bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od jejího připsání na 

účet klienta poukázat na účet faktora uvedený shora. 

3) Klient prohlašuje, že k datu platnosti a účinnosti této smlouvy neprovedl vůči 

postoupeným pohledávkám úkony směřující k započtení. 
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4) Klient zmocňuje faktora k účetnímu vedení pohledávek a ke všem právním 

úkonům souvisejícím se správou, inkasem a vymáháním postoupených 

pohledávek včetně soudního, příp. rozhodčího řízení. 

 

Článek V. 

Doba platnosti smlouvy a její ukončení 

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

2) Tato smlouva může být vypovězena kteroukoli ze smluvních stran bez udání 

důvodu. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a začíná běžet prvého dne měsíce 

následujícího po doručení písemného vyhotovení výpovědi druhé smluvní straně. 

3) Každá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy jednostranně odstoupit 

v případě, bude-li na majetek druhé smluvní strany soudem prohlášen konkurs. 

4) Při ukončení platnosti smlouvy jsou strany povinny provést inventarizaci a 

zjištěné vzájemné přeplatky či nedoplatky jsou povinny mezi sebou vyrovnat 

nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy. 

 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. 

2) Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnými dodatky 

podepsanými oběma smluvními stranami. 

3) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotovení 

smlouvy přebírá po jejím podpisu každá smluvní strana. 

4) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly po vzájemném projednání, 

svobodně a vážně, podle své pravé vůle, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

 

V .................................. dne .............................. 

 

 

.....................................................                                     ............................................... 

          podpis faktora                          podpis klienta  

 


