
 

 

 
Upozorn ění:  Tento vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost 
Advokátní kancelář Pajerová s.r.o. neodpovídá za případné právní důsledky nevhodného použití vzorů. Nový  
soukromoprávní kodex, platný od 1.1.2014, podle nějž jsou vzory tvořeny respektuje ve značné míře 
svobodnou vůli zainteresovaných subjektů a dává jim nově větší volnost při úpravě vzájemných vztahů. V 
případě potřeby sepsání dokumentu dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím AK 
Pajerová s.r.o. . 

Smlouva o postoupení pohledávky 
uzavřená dle § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 

 

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

se sídlem …………………………., 

zastoupen ……………………….. 

(dále jen „postupitel “) 

 

a 

……………………………………… 

se sídlem …………………………..,  

zastoupen ……………………….. 

(dále jen „postupník “) 

 

uzavírají tuto 

smlouvu o postoupení pohledávky:  

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Na základě smlouvy o půjčce ze dne ………….. má postupitel vůči 
……………………………………..(dále jen „dlužník “) pohledávku na zaplacení částky ve výši Kč 
………………., splatnou ke dni ……………………. (dále jen „pohledávka “). Specifikace 
pohledávky je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.  
 

2. Postupitel tímto postupuje pohledávku na postupníka za úplatu sjednanou dále v této smlouvě. 
S pohledávkou přechází na postupníka její příslušenství, práva s pohledávkou spojená, včetně 
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jejího případného zajištění.  
 

3. Postupník tímto postupovanou pohledávku od postupitele přijímá.  
 

Článek II. 

Úplata 

1. Úplata za postoupení pohledávky uvedené v čl. 1 této smlouvy činí …000,- Kč (slovy: ………….. 
tisíc korun českých).  
 

2. Tato úplata bude Postupníkem uhrazena bankovním převodem na účet Postupitele č. …………. 
vedený u …………, a to nejpozději do dne …… Úplata se považuje za uhrazenou, je-li 
uvedeného data připsána na účet Postupitele.  

 
 

Článek III. 

Další ujednání 

1. Strany se výslovně dohodly, že vlastnictví k předmětné pohledávce přechází na postupníka 
okamžikem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.  
 

2. Postupitel se zavazuje vyrozumět dlužníka o postoupení pohledávky nejpozději do 10 dnů od 
podpisu této smlouvy.  
 

3. Postupitel se zavazuje vydat postupníkovi nejpozději do ………. potřebné doklady o 
pohledávce a sdělit mu vše, co je zapotřebí k uplatnění pohledávky.  
 

4. Postupitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy dlužník postupiteli neuhradil pohledávku 
ani částečně. Postupitel je však povinen bez zbytečného odkladu předat postupníkovi veškerá 
případná plnění získaná od dlužníka po dni účinnosti této smlouvy. 
 

5. Postupitel odpovídá postupníkovi až do výše přijaté úplaty za to, že pohledávka v době 
postoupení trvala a že dlužník nemá vůči postupiteli žádné námitky ani vzájemnou pohledávku, 
která by byla způsobilá k započtení a způsobila tak zánik postupované pohledávky.  
 

6. Postupník bere na vědomí, že postupitel neručí za dobytnost pohledávky. 
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Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je vyhotovena a podepsána v 2 exemplářích, z nichž každá ze stran obdrží po jednom 
vyhotovení. 
 

2. Smlouva je sepsána v českém jazyce.  
 

3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána z jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv 
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.  

 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými vlastnoručními podpisy.  

 

 

 

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

 

 

……………………….     ………………………… 

Postupitel       Postupník 

 

 


