
 

 

Příloha č. 1:    Vzor smlouvy o postoupení pohledávky 

 

Smlouva uzavřená mezi 

Postupitel: 

…................................................................................................................................................... 

 

(dále jen postupitel) 

 

a 

 

Postupník: 

…................................................................................................................................................... 

 

(dále jen postupník) 

 

 

Smluvní strany uzavřely dne ……....... podle ustanovení § 524 a násl. občanského zákoníku 

ve znění zákona č. 509/1991 Sb., smlouvu o postoupení pohledávek. 

 

I. 

 

Postupitel touto smlouvou postupuje postupníkovi své pohledávky vůči dlužníkovi 

….......................…..................... v celkové výši ….................................. Kč. Specifikace 

postoupených pohledávek je uvedena v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

 

II. 

 

Postupitel postupuje ve smyslu § 524 odstavce 1 občanského zákoníku pohledávky 

specifikované v článku I. této smlouvy postupníkovi a postupník tyto pohledávky přijímá. 

 

Postupitel prohlašuje, že postoupení pohledávek nebrání okolnosti uvedené v ustanovení § 

525 občanského zákoníku. 

 

III. 

 

1. Postoupení pohledávek podle čl. I. oznámí postupitel dlužníkovi písemnou formou. 

2. Dopis podle odstavce 1 tohoto článku podepíše a zajistí jejich odeslání postupitel 

současně s podpisem této smlouvy. 

 

IV. 

 

Postupitel před podpisem této smlouvy předal postupníkovi všechny doklady a poskytl 

všechny informace, které se postoupených pohledávek týkají. Případně dodatečné doklady a 

informace je postupitel povinen předat či poskytnout postupníkovi bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. 

 

 

 

 



 

 

V. 

 

Finanční zajištění smlouvy: 

 

Obě smluvní strany se dohodly, že postupník uhradí postupiteli postoupené pohledávky ve 

výši …........................... Kč. Úhrada postoupených pohledávek bude provedena bankovním 

převodem do …................................. . 

 

 

VI. 

 

Obdrží-li postupitel od dlužníka po podpisu této smlouvy jakékoliv plnění týkající se 

postoupených pohledávek, je postupitel povinen o přijetí tohoto plnění neprodleně informovat 

písemně postupníka a přijaté plnění převést bez zbytečného odkladu na jeho účet. 

 

VII. 

 

Záležitosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského, případně obchodního zákoníku. 

 

Případné změny nebo doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. 

 

Smlouva je sepsaná ve dvou vyhotoveních a nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran. 

 

 

 

 

 

 

…....................................................    ….................................................. 

         postupitel              postupník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne …............... v ............... 

  



 

 

Příloha č. 2:   Smlouva o postoupené pohledávky 

 

ABC s.r.o. 

sídlo: Ostrava 

na straně jedné jako postupitel (dále jen "postupitel") 

 

a 

 

Lukáš Merlina 
bytem v Ostravě  

na straně druhé jako postupník (dále jen "postupník") 

 

uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu o postoupení pohledávky dle ust. § 524 a násl. 

obč. zák.: 

 

I. 

Postupitel má za dlužníkem - obchodní společností XYZ s.r.o., sídlo: Praha 2, (dále jen 

"dlužník) mj. následující pohledávky: 

a. pohledávku ve výši 220.000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet tisíc) na jistině 

vzniklou z titulu nájmu nebytových prostor dle Smlouvy o nájmu nebytových 

prostor uzavřenou mezi postupitelem a dlužníkem dne xx.10.2006. kdy se 

jedná o dlužný nájem z období 7-12/2007 ve výši 141.000,-Kč a smluvní 

pokutu za prodlení s placením nájemného za období od xx.7.2007 do 

xx.1.2008 ve výši 79.000,-Kč. Pohledávka je přiznaná rozhodčím nálezem 

vydaným Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a 

Agrární komoře České republiky, jenž je pravomocný a vykonatelný; 

b. pohledávku ve výši 7.000,- Kč (slovy: sedm tisíc korun českých) na náhradě 

nákladů rozhodčího řízení přiznanou rozhodčím nálezem vydaným Rozhodčím 

soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 

republiky, jenž je pravomocný a vykonatelný 

(dále jen „pohledávky“). 

 

2. Postupitel prohlašuje, že k vymožení pohledávek je aktuálně  vedeno soudním 

exekutorem JUDr. Milanem Ambrožem, se sídlem v Praze 2, exekuční řízení, kdy je 

vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitosti ze dne xx.12.2009. Postupitel do 20-ti dnů 

od podpisu této smlouvy podá příslušnému soudu návrh na záměnu účastníka dle§ 107a OSŘ 

tak, aby nově v řízení jako oprávněný z exekučního řízení vystupoval postupník. 

 

3. Postupitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy mu nejsou známy žádné 

závazky, které by měl sám vůči dlužníkovi a nejsou mu známy ani žádné jiné námitky, 

které by dlužník vůči němu uplatňoval, či by mohl uplatnit. Dále prohlašuje, že není 

mezi ním a dlužníkem žádné ujednání, ze kterého by vyplývala nemožnost postoupení 

této pohledávky. 

 

4. Postupitel seznámil postupníka se všemi doklady týkajícími se předmětných 

pohledávek a tyto mu v kopii přenechal před podpisem této smlouvy k jeho právnímu 

prověření. 



 

 

 

II. 

 

1. Touto smlouvou postupuje postupitel svoje pohledávky uvedené v čl. I této smlouvy v 

celkové výši 227.000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet sedm tisíc) včetně jejich příslušenství 

a práv spojených s postoupenými pohledávkami, a to v prospěch postupníka, který výše 

uvedené pohledávky včetně jejich příslušenství a práva spojená s pohledávkami touto 

smlouvou od postupitele do svého vlastnictví kupuje a přijímá. 

 

III. 

1. Celková cena za postoupení pohledávek uvedených v čl. I této smlouvy činí 80.000,- 

Kč (slovy osmdesát tisíc korun českých). 

2. Cenu za postoupení pohledávek uvedenou v odst. 1 tohoto ustanovení postupník 

zaplatil postupiteli v hotovosti při podpisu této smlouvy.  

IV. 

1. Postupitel odpovídá postupníkovi za existenci obou pohledávek postupovaných touto 

smlouvu. Neodpovídá však za dobytnost těchto pohledávek. 

2. Postupitel se zavazuje do 10 dnů po uzavření této smlouvy odeslat dlužníkovi 

oznámení o postoupení pohledávek dle této smlouvy na postupníka. 

3. Postupitel zároveň při podpisu této smlouvy předává postupníkovi úředně ověřené 

kopie dokladů týkajících se pohledávek postoupených podle této smlouvy, zejména a 

výslovně: 

 Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená mezi postupitelem a dlužníkem 

dne xx.10.2006 

 Rozhodčí nález ze dne xx.6.2009 vydaný Rozhodčím soudem při Hospodářské 

komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 

 Usnesení o nařízení exekuce vydané Obvodním soudem pro Prahu 2 dne 

xx.10.2009 

1. Na základě této smlouvy se postupník stává věřitelem z postoupených pohledávek a 

vstoupí do všech práv a povinností postupitele jako věřitele.  
2. Postupitel odpovídá postupníkovi, jestliže 

a) se postupník nestal místo postupitele věřitelem pohledávky s dohodnutým obsahem, 

b) dlužník splnil postupiteli závazek dříve, než byl povinen jej splnit postupníkovi, 

c) postoupená pohledávka nebo její část zanikla započtením nároku, který měl dlužník 

vůči postupiteli. 

3. Postupitel prohlašuje, že veškeré údaje v této smlouvě odpovídají skutečnosti. Postupník bere 

na vědomí, že pokud postoupení pohledávky není oznámeno dlužníkovi nebo pokud postupník 

postoupení pohledávky dlužníkovi neprokáže, zprostí se dlužník závazku plněním postupiteli.  

4. Postupitel prohlašuje, že postupované pohledávky nejsou zatíženy právy třetích osob, tedy 

žádná třetí osoba nemá k postupované pohledávce zástavní a ani jiné právo. 

5. Obdrží-li postupitel od dlužníka po dni účinnosti této smlouvy jakékoliv plnění, týkající se 

postupované pohledávky, je povinen neprodleně o přijetí tohoto plnění informovat písemně 

postupníka a přijaté plnění převést do pěti pracovních dnů na jeho účet. 

   

  



 

 

V. 

1. Platnost a účinnost této smlouvy mezi stranami nastává dnem podpisu smlouvy. 

2. Vůči dlužníkovi nastává účinnost této smlouvy doručením oznámení o postoupení 

pohledávek dlužníkovi. Postupník je oprávněn dlužníkovi doložit postoupení 

pohledávek touto smlouvou. 

3. Tato smlouva o postoupení pohledávky je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž 

každá ze stran obdrží po jednom exempláři. 
4. Je-li některé z ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li   

se takovým v  budoucnu, je či bude neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné pouze toto 

ustanovení a nedotýká se to platnosti a vynutitelnosti ustanoveních ostatních. Smluvní strany 

se zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit ustanovením bezvadným, které v nejvyšší 

možné míře bude odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, 

nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu pročetly, jejímu obsahu 

porozuměly, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy 

 

 

V …………………. dne ……………            V………….………… dne …………… 

postupník      postupitel 

       ABC s.r.o. 

         

 

……………………………..    ……………………………. 

 Lukáš Merlina              Petr Molnár 

        jednatel 

 

 

 


