
Smlouva o postoupení pohledávky

kterou podle ustanovení § 1879 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
uzavírají 

Postupitel:

pan / paní ……………………………………………………………………

nar. …………………………………

bytem ………………………………………………………………………………………………………

a

Postupník:
pan Affectio, s.r.o.
IČ 28618874
místem podnikání Závodní 1245/91, Zábřeh, 700 30 Ostrava, Česká Republika
zastoupen Bohdan Škoda, jednatel

(společně také „smluvní strany“)

1. Identifikace pohledávky

1.1. Dlužník ID uživatele

jméno a příjmení

bytem

bankovní spojení

1.2. Kupní 
smlouva

kupní smlouva ze dne

odstoupení ze dne

výše kupní ceny

1.3. Pohledávka výše 

titul  odstoupení  od  Kupní  smlouvy  z důvodu  nedodání  Zboží  a
nevrácení kupní ceny

 odstoupení od Kupní smlouvy z důvodu vad Zboží a nevrácení
kupní ceny

 odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – spotřebitelem ve
lhůtě 14 dní od převzetí Zboží a nevrácení kupní ceny

splatnost

1.4. Úplata výše

č. účtu



2. Předmět smlouvy

2.1. Postupitel  tímto  úplatně  postupuje  na  Postupníka  pohledávku  dle  čl.  1.  této  smlouvy,  ve  výši  a  z  titulu
specifikovaných  v  čl.  1.3.,  přičemž  pohledávka  vznikla  na  základě  kupní  smlouvy,  uzavřené  distančním
způsobem  mezi  Kupujícím  a  Dlužníkem  dle  čl.  1.2.,  jejímž  předmětem  bylo  dodání  zboží  inzerovaného
Dlužníkem na inzertním portálu Mimibazar.cz, provozovaném Postupníkem.

2.2. V důsledku odstoupení Postupitele od kupní smlouvy byl Dlužník povinen vrátit Postupiteli uhrazenou kupní
cenu, což však neučinil ani poté, co mu Postupník zaslal výzvu k navrácení kupní ceny. Pohledávka se stala
splatnou okamžikem doručení odstoupení Dlužníkovi. 

2.3. Postupník pohledávku včetně všech práv s ní spojených přijímá a zavazuje se za ni Postupiteli uhradit úplatu ve
výši a za podmínek dle čl. 1.4. smlouvy, ve lhůtě do 10 pracovních dní od doručení Postupitelem podepsaného
vyhotovení této smlouvy Postupníkovi.

3. Další práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Postupník po uzavření této smlouvy oznámí Dlužníkovi ve smyslu § 1882 odst. 1. občanského zákoníku, že došlo
k postoupení pohledávky, a tuto skutečnost Dlužníkovi prokáže kopií této smlouvy.

3.2. Dnem nabytí účinnosti této smlouvy náleží Postupníkovi vše, co Dlužník splní z titulu postoupené pohledávky,
až do výše převedené pohledávky a příslušenství. Pokud po učinění oznámení dle předchozího odstavce Dlužník
uhradí svůj dluh nebo jeho část Postupiteli, je Postupitel povinen o tomto neprodleně vyrozumět Postupníka.

3.3. Postupitel Postupníkovi odpovídá za nemožnost vymožení postoupené pohledávky v následujících případech:
3.3.1. pohledávka  vznikla  v důsledku  protiprávního  jednání  Postupitele,  nebo  v důsledku  jakékoli  protiprávní

dohody mezi Postupitelem a Dlužníkem;
3.3.2. Postupitel neprodleně Postupníka neinformoval o úhradě dlužné částky Dlužníkem, v důsledku čehož se

postoupená pohledávka stala nevymahatelnou anebo zanikla ještě před postoupením;
3.3.3. Postupitel  platně  neodstoupil  od  kupní  smlouvy,  v důsledku  čehož  pohledávka  za  Dlužníkem  vůbec

nevznikla.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Změny a doplňky k této smlouvě lze provádět jen na základě vzájemné dohody smluvních stran, a to formou
písemných, vzestupně očíslovaných dodatků. Právní vztahy Postupníka a Postupitele, které nejsou upraveny
touto smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

4.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom. Smluvní strany
prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle
jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Postupitel Postupník

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:
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