Smlouva o postoupení pohledávky - bezúplatné postoupení
(§1879 NOZ)

Smluvní strany:
……………….., r.č. ……….……, bydliště …………………
(dále jako „Postupitel“)
a
……………….., r.č. ……………, bydliště …………………
(dále jako „Postupník“)
Čl. 1
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je postoupení pohledávky uvedené v čl. 2 této smlouvy z Postupitele na
Postupníka, a to bezúplatně a za podmínek stanovených blíže v čl. 3 této smlouvy.
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Čl. 2
Postupovaná pohledávka
Postupitel má vůči paní ........................, r.č. ……….., bydliště ............................................., (dále jen
„Dlužník“) pohledávku ve výši .......................,- Kč se zákonným úrokem z prodlení za dobu od
.................... do ...................... ve výši ........................,- Kč, která vznikla z titulu hotovostní půjčky peněz
ze dne ...................... a byla splatná dnem .....................
Pohledávka je zajištěna ručením třetí osoby v plné výši, přičemž ručitelem je pan ………….., na základě
rukojemského prohlášení ze dne …………….. (dále jen „Pohledávka“).
Ke dni uzavření této smlouvy Dlužník Postupiteli neuhradil Pohledávku ani částečně.
Čl. 3
Postoupení Pohledávky
Postupitel tímto postupuje Pohledávku bezúplatně na Postupníka. S Pohledávkou přechází na
Postupníka její příslušenství, práva s Pohledávkou spojená, včetně jejího případného zajištění.
Postupník tímto Pohledávku Postupitele bezúplatně přijímá.
Postupitel se zavazuje vydat Postupníkovi nejpozději do ………. potřebné doklady o Pohledávce a sdělit
mu vše, co je zapotřebí k uplatnění Pohledávky. Postupitel je dále povinen bez zbytečného odkladu
předat Postupníkovi veškerá případná plnění získaná od Dlužníka po dni účinnosti této smlouvy.
Postoupení Pohledávky není vyloučeno ust. § 1881 občanského zákoníku, neboť Pohledávka jest
zcizitelná, postoupení nevylučuje ujednání Dlužníka a věřitele (Postupitele), nejedná se o pohledávku,
která zaniká smrtí nebo jejíž obsah by se změnou věřitele k tíži Dlužníka změnil.
Čl. 4
Práva a povinnosti smluvních stran
Postupitel se zavazuje vyrozumět Dlužníka o postoupení Pohledávky nejpozději do ………. Dokud
Postupitel Dlužníka nevyrozumí nebo dokud Postupník postoupení Pohledávky Dlužníku neprokáže,
může se Dlužník své povinnosti zprostit tím, že splní Postupiteli nebo se s ním nějak vyrovná.
Postoupení Pohledávky nemá účinky vůči osobě, která dluh zajistila zástavním právem, ručením nebo
jinak, dokud jí Postupitel o postoupení Pohledávky nevyrozumí nebo dokud jí Postupník postoupení
Pohledávky neprokáže.
Postupník bere na vědomí, že:
- Dlužníku zůstávají i po postoupení zachovány námitky proti Pohledávce, které měl v době
postoupení
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své vzájemné pohledávky vůči Postupiteli může Dlužník namítat i vůči Postupníkovi, i když v době
postoupení ještě nebyly splatné; musí však své pohledávky Postupníkovi oznámit bez zbytečného
odkladu poté, co se o postoupení dozvěděl.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, a každá ze smluvních stran obdrží jeden z nich.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

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

podpis postupitele:

podpis postupníka:

