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Příloha č. 1 - Vzor smlouvy o postoupení pohledávky 
 

Smlouva o postoupení pohledávky 

uzavřená podle § 524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Smluvní strany: 

Ing. Jan Novák 

bytem: Opavská 18, Opava, 746 01 

r.č.: 760506/7654 

a 

Mgr. František Novotný 

bytem: Nábřežní 132, Hradec nad Moravicí, 747 41 

r.č.: 821301/5341 

dále jen „účastníci“ uzavřeli na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tuto smlouvu o postoupení pohledávky: 

Část I. 

Podle kupní smlouvy ze dne 14. 06. 2010 má Ing. Jan Novák vůči Antonímu Chudému, 

bytem Vozová 20, Opava, 746 01 pohledávku na zaplacení kupní ceny ve výši 85 000 Kč 

(slovy osmdesátpěttisíc korun českých) splatnou do 20. 11. 2010. 

Část  II. 

Ke dni podpisu této smlouvy postupuje Ing. Jan Novák svoji výše uvedenou pohledávku Mgr. 

Františku Novotnému. 

Část  III. 

Účastníci si smlouvu o postoupení pohledávky přečetli. S obsahem souhlasí a stvrzují to 

svými podpisy. 

V Praze dne 14. 06. 2010 

…………………….. 

Ing. Jan Novák 

…………………….. 

Mgr. František Novotný 

 

Zdroj: Autor neznámý. Smlouva o postoupení pohledávky. [on-line]. 14.6.2009 [cit. 

14.4.2011]. Dostupné z www: <http://www.smlouva-zdarma.cz/smlouva-o-postoupeni-

pohledavky>.
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Příloha č. 2 – Vzor smlouvy o převzetí dluhu 

Smlouva o převzetí dluhu 

Dlužník                                    Věřitel                                 Přejímatel 

ABC s.r.o                                 CESPOL v.o.s.                     Globe a.s. 

Hlavní 87, Opava, 746 06        Řiční 86, Brno, 642 00         Centrální 876/87, Praha 1, 149 00 

IČO: 8765430889                    IČO: 8757465465                IČO: 0979654545 

 

Čl. 1 

Předmět smlouvy 

 

Podle smlouvy o půjčce uzavřené dne 7.5.2010 je dlužník povinen zaplatit věřiteli dluh 

ve výši 130 000 Kč. Dlužná částka je splatná dne 10.10.2010. 

Dlužník prohlašuje, že převzetí dluhu neodporuje úmluvě mezi ním a věřitelem a že jeho 

splnění není vázáno jen na jeho osobu. 

 

Čl. 2 

Touto smlouvou přejímatel přejímá dluh dlužníka specifikovaný v čl. 1 smlouvy a je 

srozuměn s tím, že nastoupí jako dlužník na jeho místo. 

Přejímatel může vůči věřiteli uplatnit všechny námitky, které měl vůči věřiteli původní 

dlužník. 

 

Čl. 3 

Účinky převzetí dluhu nastanou až po udělení souhlasu věřitele. Od tohoto okamžiku  

původní dlužník nemá povinnost plnit vůči věřiteli, 

povinnost plnit pohledávku včetně příslušenství přechází na přejímatele, 

věřitel se může domáhat splnění jen na přejímateli, 

je nový dlužník oprávněn uplatnit své námitky proti pohledávce. 

 

Čl. 4 

Vzájemná práva a povinnosti věřitele a nového dlužníka zůstávají nezměněny. 

 

Čl. 5 

Závěrečná ujednání 

 

Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom.  

Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou. 

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými 

předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění. 

 

V Opavě dne 30.5.2010 

 

Podpisy:      ………………………      ……………………… 

                    (dlužník)                               (přejímatel) 

 

Souhlas věřitele: 

 

Věřitel s převzetím dluhu souhlasí a na důkaz připojuje svůj podpis. 

……………………… 

(věřitel) 
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Zdroj: Redakce JURISTIC. Změna dlužníka. [on-line]. 14.6.2005 [cit. 14.4.2011]. Dostupné 

z www: <http://obcanske.juristic.cz/544633/>.
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Příloha č. 3 – vzor smlouvy o přistoupení k závazku 
 

Smlouva o přistoupení k závazku 

 

Přistupitel                                        Věřitel 
Jan Novák                                         Hana Volná 

Rovná 7, Most, 435 02                      Dlouhá 9, Plzeň, 326 00 

RČ: 760911/6543                              RČ: 874303/7654 

 

Čl. 1 

Předmět smlouvy 

 

Podle smlouvy o půjčce uzavřené dne 14.3.2011 je dlužník Václav Šťastný povinen zaplatit 

věřiteli dluh ve výši 680 000 Kč. Dlužná částka je splatná dne 30.11.2011. 

 

Čl. 2 

 

Touto smlouvou přistupuje přistupitel k peněžitému závazku dlužníka specifikovanému v čl. 1 

smlouvy. Přistupitel je srozuměn s tím, že se podpisem této smlouvy stane dlužníkem vedle 

původního dlužníka. 

Oba dlužníci budou zavázáni společně a nerozdílně (solidárně). 

Přistupitel může vůči věřiteli uplatnit všechny námitky, které má vůči věřiteli původní 

dlužník. 

 

Čl. 3 

Vzájemná práva a povinnosti věřitele a původního dlužníka zůstávají nezměněny. 

 

Čl. 4 

Závěrečná ujednání 

 

Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom.  

Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou. 

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými 

předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění. 

 

V Mostě  dne  31.3.2011 

 

 

Podpisy:      ………………………      ……………………… 

                               (věřitel)                       (přistupitel) 

 

 

Zdroj: Redakce JURISTIC. Změna dlužníka. [on-line]. 14.6.2005 [cit. 14.4.2011]. Dostupné 

z www: <http://obcanske.juristic.cz/544633/>. 
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Příloha č. 4 – vzor poukázky 
 

Poukázka 

 

Poukazatel                               Poukazník                           Poukázaný 

Jan Vávra                                  Iva Světlá                             Petr Pavel 

Horní 68, Ostrava, 702 00        Strmá 65, Brno, 642 00        Polní 987, Praha 4, 169 00 

RČ: 876543/0987                     RČ: 891712/5432                 RČ: 640305/5467 

 

Čl. 1 

Předmět smlouvy 

 

Poukazník má vůči poukazateli pohledávku na zaplacení ceny díla z titulu smlouvy o dílo 

uzavřené dne 15.3.2010, ve výši 128 000 Kč. Tato pohledávka je splatná dne 31.7.2010. 

Poukazatel má vůči poukázanému pohledávku z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 

1.2.2010, ve výši 128 000 Kč. Tato pohledávka je splatná dne 1.6.2010 

Smlouva o dílo ze dne 15.3.2010 a smlouva o půjčce ze dne 1.2.2010 jsou přílohou této 

smlouvy. 

 

Čl. 2 

Dohoda mezi poukazatelem a poukazníkem 

 

Za účelem splnění svého dluhu z titulu smlouvy o dílo (čl. 1) poukazatel poukazuje 

a zmocňuje poukazníka, aby částku 128 000 Kč vybral u poukázaného. 

Poukazník přijímá uvedené zmocnění udělené mu poukazatelem a souhlasí s tím, že přijme 

částku 128 000 Kč od poukázaného, popřípadě ji u něho vybere. 

Poukazník je povinen poukázaného vyzvat, aby plnil. 

 

Čl. 3 

Dohoda mezi poukazatelem a poukázaným 

 

Poukazatel tímto zmocňuje poukázaného, aby částku uvedenou v čl. 2 zaplatil poukazníku 

na účet poukazatele. 

Poukázaný toto zmocnění přijímá a zavazuje se zaplatit poukazníku částku 128 000 Kč 

do 31.7.2010 

 

Čl. 4 

Ostatní ustanovení 

 

Závazek poukázaného zanikne tím, že splní podle poukázky poukazníku. 

Jestliže nechce poukazník použít poukázku nebo odepírá-li poukázaný poukázku přijmout 

nebo podle ní plnit, je poukazník povinen oznámit to písemně bez zbytečného odkladu 

poukazateli. 

Po přijetí poukázky může poukázaný uplatnit vůči poukazníku jen takové námitky, které 

se týkají platnosti přijetí nebo které vyplývají z obsahu poukázky nebo z jeho vlastních vztahů 

k poukazníku. Poukázaný nemůže namítat započtení své pohledávky, kterou má proti 

poukazateli, a vůči poukazníku nemůže uplatnit ani jiné své námitky, které mohl vznést vůči 

poukazateli. 
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Čl. 5 

Závěrečná ujednání 

 

Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom.  

Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou. 

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými 

předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění. 

 

 

 

V Praze dne 28.3.2010 

 

 

Podpisy:      ………………………      ………………………         ……………………….. 

                              (poukazník)                   (poukazatel)                            (poukázaný)  

 

 

Zdroj: Redakce JURISTIC. Poukázka. [on-line]. 14.6.2005 [cit. 14.4.2011]. Dostupné 

z www: <http://obcanske.juristic.cz/544634/>. 


