SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY
Níže uvedeného dne uzavřely
obchodní společnost
obchodní firma:
identifikační číslo:
se sídlem:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
zastoupená:
telefonní číslo:
, email:
č. účtu:

, spisová značka:

(dále jen „Postupitel“)
a
obchodní firma:
identifikační číslo:
se sídlem:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v
zastoupená:
telefonní číslo:
, email:
č. účtu: .

, spisová značka:

(dále jen „Postupník“)
tuto
SMLOUVU O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY
dle ustanovení § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
________________________________________________________________________________
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Postupitel má vůči dlužníku společnosti
, se sídlem:
(dále jen „Dlužník“),
pohledávku ve výši (slovy: ) s příslušenstvím (dále jen „Postupovaná pohledávka“).
1.2. Postupovaná pohledávka vznikla jako plnění na základě faktury č.
kdy předmětem plnění byla
(dále jen „Faktura“).
1.3. Předmět plnění ze Faktury byl realizován ve dnech
1.4. Splatnost Postupované pohledávky je .
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ze dne

,

1.5. Účelem této smlouvy je postoupení Postupované pohledávky Postupitelem Postupníkovi a
sjednání podmínek tohoto postoupení.
1.6. Postupitel prohlašuje, že Pohledávka je:
1.6.1. platně vzniklou Pohledávkou;
1.6.2. dluh Dlužníka uhradit cenu řádně a včas dodaného zboží nebo služby (nikoliv tedy
pohledávka ze smluvní pokuty, úroku z prodlení, náhrady škody nebo bezdůvodného
obohacení);
1.6.3. pouze na peněžité plnění;
1.6.4. způsobilá k postoupení na základě zákona nebo dohody stran.
1.7. Dále Postupitel prohlašuje, že
1.7.1. Pohledávka existuje;
1.7.2. údaje o Pohledávce, které uvedl Postupníkovi, jsou pravdivé;
1.7.3. Pohledávku nepřevedl, nezatížil, nepostoupil na třetí osobu nebo jakýmkoliv jiným
způsobem s Pohledávkou nedisponoval;
1.7.4. neuzavřel ohledně Pohledávky žádnou jinou faktoringovou dohodu nebo nepředal
Pohledávku třetí osobě k vymáhání;
1.7.5. neexistuje žádné ujednání mezi Postupitelem a Dlužníkem, které by omezovalo
možnost Pohledávku platně postoupit na třetí osobu;
1.7.6. Dlužník nemá vůči Postupiteli žádné Pohledávky, které by mohl proti Pohledávce
započíst;
1.7.7. Dlužník s Postupitelem nevedou žádné soudní, rozhodčí, správní nebo jiné spory;
1.7.8. nemá vůči Dlužníkovi žádné Pohledávky, které jsou více jak 30 dní po splatnosti;
1.7.9. si není vědom toho, že by Dlužník byl v úpadku nebo hrozícím úpadku;
1.7.10. si není vědom toho, že by proti Dlužníkovi bylo vedeno exekuční řízení;
1.7.11. Dlužník a Postupitel nejsou osobami blízkými;
1.7.12. Dlužník není společníkem nebo akcionářem Postupitele, Dlužník není osobou
ovládající nebo ovlivňující Postupitele (jak přímo tak nepřímo);
1.7.13. Dlužník služby nebo zboží, ke kterým se Pohledávka vztahuje, řádně převzal;
1.7.14. Dlužník neuplatnil vůči Postupiteli žádná záruční práva nebo práva z odpovědnosti za
vady, a to ke zboží nebo službám, ke kterým se Pohledávka vztahuje.
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Postupitel touto smlouvou postupuje Postupovanou pohledávku Postupníkovi.
2.2. Postupník Postupovanou pohledávku přijímá a zavazuje se za ni uhradit Postupiteli částku ve
výši
(slovy:
), (dále jen „Kupní cena“).
2.3. Kupní cena bude zaplacena na účet Postupitele dle článku 3. této Smlouvy.
3. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
3.1. Strany sjednávají následující:
3.1.1. První částí kupní ceny se rozumí část Kupní ceny, kterou Postupník zaplatí předtím,
než bude Dlužníkem Postoupená pohledávka zaplacena.
3.1.2. Druhou částí kupní ceny se rozumí část Kupní ceny, která bude uhrazena
Postupníkem Postupiteli poté, co bude Dlužníkem Postoupená pohledávka zaplacena.
3.1.3. Kupní cena je rozdělena na dvě části. První část kupní ceny činí
% Kupní
ceny. Druhá část kupní ceny se rovná rozdílu mezi Kupní cenou a První částí kupní
ceny.
3.1.4. První část kupní ceny za Postoupenou pohledávku zaplatí Postupník dle dohody obou
stran na účet Postupitele uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to
na účet
v Kč, a
to nejpozději do 2 pracovních dnů od uzavření této Smlouvy o postoupení pohledávky.
3.1.5. Druhá část kupní ceny bude Postupníkem uhrazena na účet Postupitele do 3
pracovních dnů od zaplacení Pohledávky Dlužníkem na účet Postupníka. Od této
Druhé části bude odečten poplatek dle článku 4. této Smlouvy.
3.2. Za zaplacení Pohledávky Dlužníkem se považují tyto případy:
3.2.1. Dlužník uhradí celou Postoupenou pohledávku na účet Postupníka.
3.2.2. Dlužník uhradí celou Postoupenou pohledávku Postupiteli a ten převede uhrazenou
částku Postupníkovi.
4. ODMĚNA ZA REALIZACI POSTOUPENÍ
4.1. Postupitel se zavazuje, že zaplatí za realizaci postoupení Pohledávky a následné
administrování jednotlivých plateb spojených s postoupením pohledávek odměnu
Postupníkovi (dále jen „Odměna“).
4.2. Tato Odměna Postupníka je sjednána ve výši
pohledávky plus DPH v zákonné výši.

% z nominální hodnoty Postupované

4.3. Postupitel i Postupník souhlasí s tím, že Odměna bude v případě, že dojde k zaplacení celé
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Pohledávky Dlužníkem započtena vůči Druhé části kupní ceny. Neuhradí-li Dlužník
Pohledávku v plné výši, bude Odměna Postupníkem fakturována Postupiteli.
4.4. Pro případ prodlení s úhradou pohledávky Dlužníkem více než 5 dnů od data splatnosti
Postupované pohledávky, případně pro případ, kdy dojde k odstoupení od této Smlouvy
Postupníkem, je Postupitel povinen uhradit poplatek Postupníkovi ve výši 1,5 % z výše
Postupované pohledávky měsíčně za dobu mezi datem splatnosti Postupované pohledávky a
datem skutečného uhrazení, tj. datem, kdy byly prostředky v plné výši uhrazeny na účet
Postupníka.
5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY
5.1. Postupník je oprávněn od Smlouvy o postoupení pohledávky odstoupit, pokud bude Dlužník
v prodlení s úhradou Postoupené pohledávky o více než 10 dnů od lhůty splatnosti
Postoupené pohledávky či Pohledávka není v dané lhůtě uhrazena plně.
5.2. Postupník je dále od Smlouvy o postoupení pohledávky oprávněn odstoupit v případě, že:
5.2.1. se ukáže, že prohlášení Postupitele dle čl. 1.6. či 1.7. této Smlouvy jsou nepravdivá;
5.2.2. Dlužník započte vůči Postoupené pohledávce svoji pohledávku, kterou má vůči
Postupiteli;
5.2.3. Dlužník uplatní vůči Postupiteli nebo Postupníkovi jakýkoliv nárok, který se bude
vztahovat ke zboží nebo službám, které Postupitel Dlužníkovi poskytl;
5.2.4. dojde ze strany Postupitele nebo osoby, která Postupitele zastupuje, k trestnému činu,
který souvisí jakýmkoliv způsobem s Pohledávkou;
5.2.5. dojde ve vztahu k Pohledávce k zahájení jakéhokoliv soudního, rozhodčího, správního
nebo jiného řízení;
5.2.6. dojde k zahájení jakéhokoliv soudního, rozhodčího, správního nebo jiného řízení mezi
Dlužníkem a Postupitelem;
5.2.7. Postupitel s Dlužníkem uzavřeli dohodu o změně splatnosti Pohledávky nebo o změně
platebních podmínek Pohledávky.
5.3. Odstoupení od Smlouvy o postoupení pohledávky musí Postupník zaslat Postupiteli písemně
na adresu uvedenou ve Smlouvě.
5.4. Postupitel je v případě, že dojde k odstoupení od Smlouvy o Postoupení pohledávky
Postupníkem, povinen neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů, vrátit již uhrazenou
První část kupní ceny a uhradit Odměnu dle čl. 4., a to na účet Postupníka uvedený v této
Smlouvě.
5.5. Odstoupením od Smlouvy nezaniká Postupníkovi žádný z nároků na smluvní pokutu dle čl. 6.
této Smlouvy.
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6. PRÁVA A POVINNOSTI POSTUPITELE
6.1. Postupitel ručí za dobytnost Pohledávky dle ustanovení § 1885 občanského zákoníku
6.2. Postupitel nesmí s Postoupenou pohledávkou od uzavření této Smlouvy žádným způsobem
nakládat. Tedy Pohledávku nesmí postoupit na třetí osobu nebo ji jakýmkoliv způsobem
zatížit.
6.3. Postupitel nesmí předat Postoupenou pohledávku třetí straně k vymáhání nebo ohledně této
Pohledávky uzavřít žádnou faktoringovou dohodu, nebo jinou obdobnou dohodu s třetí
stranou.
6.4. Postupitel nesmí odstoupit od smlouvy, na základě které vznikla Postoupená pohledávka.
6.5. Postupitel se zavazuje, že neučiní žádné jednání tak, aby se jeho prohlášení, která učinil při
uzavření této Smlouvy, stala nepravdivými, a to až do doby, než bude Pohledávka Dlužníkem
zaplacena. V případě, že by se nějaké prohlášení Postupitele stalo do této doby nepravdivé,
tak Postupitel bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informuje Postupníka.
6.6. Postupitel se zavazuje, že všechna plnění, která mu Dlužník poskytne v souvislosti
s Pohledávkou, bez zbytečného odkladu uhradí na účet Postupníka, a to i v případě, že došlo
k odstoupení od Smlouvy o postoupení pohledávky.
6.7. Postupitel se zavazuje předat veškerou požadovanou dokumentaci týkající se Pohledávky
Postupníkovi.
6.8. Postupitel se zavazuje, že zajistí, aby Dlužník zaplatil svoji Pohledávku na účet Postupitele.
6.9. V případě, že Postupitel poruší svou povinnost podle čl. 6.1. – 6.8. této Smlouvy nebo se
ukáže jeho prohlášení dle čl 1.6. a 1.7. této Smlouvy jako nepravdivé, vzniká Postupníkovi
vůči Postupiteli právo na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: stotisíc korun českých).
7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti
s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Tato smlouva
představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy.
7.2. Je-li některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto
neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce
přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních
ustanovení.
7.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech. Po jejím uzavření obdrží každá ze
smluvních stran po 1 (jednom) stejnopise.
7.4. Účastníci této smlouvy si její obsah přečetli, prohlašují, že jsou s ním srozuměni a souhlasí
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s ním, a na důkaz toho připojují své podpisy.
Podpisy:

V Praze, dne

V Praze, dne

__________________________
Postupitel

__________________________
Postupník
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