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SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY
uzavřená podle § 524 a násl. Občanského zákoníka

Článek I.
Smluvní strany
Postupitel :

Postupník :
IČO :

DAKL – služby soukromých detektivů
U Stadionu 2b, 736 01 Havířov – Bludovice
640644581

V zastoupení :

Dalibor Klimša – majitel firmy

Článek II.
Předmět smlouvy
…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
Obchodní jméno dlužníka :
Sídlo :
V hodnotě ……………….. Kč
Slovy :
Pohledávka je dokumentována doklady, které tvoří přílohu této smlouvy. Postupitel
prohlašuje, že , nemá právní ani věcné vady a postoupení pohledávky neodporuje dohodě
s dlužníkem. S touto pohledávkou přechází také její příslušenství a všechna s ní spojená.

Článek III.
Povinnosti postupitele
Postupitel je povinný oznámit postoupení pohledávky dlužníkovi bez zbytečného odkladu.
Postupitel je povinný odevzdat postupníkovi všechny doklady, poskytnout všechny informace
týkající se postoupené pohledávky a oznámení o postoupení pohledávky.
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Článek IV.
Odplata za postoupení pohledávky a platební podmínky
Odplata za postoupení pohledávky je výsledkem dohody smluvních stran ve
Výši ………………………..
Kč
slovy : ………………………. korun českých
Odplata je splatná do …dnů od podpisu smlouvy.

Článek V.
Ukončení smlouvy
Postupník může okamžitě odstoupit od smlouvy, pokud bude zjištěno, že tvrzení v článku
II. smlouvy nejsou splněny, vyjma případu výšky pohledávky. Pokud je skutečná výška
pohledávky nižší jako je uvedená ve smlouvě, nemůže postupník od smlouvy odstoupit, ale
uhradí jen adekvátní část odpovídající výšce pohledávky.
Dále smlouvy zaniká splněním závazků ze smlouvy smluvními stranami nebo dohodou
smluvních stran.

Článek VI.
Zvláštní ujednání
Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy by postupník nezaplatil ve stanoveném
termínu podle čl. IV. je tato smlouva neplatná, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Změny a doplňky k této smlouvě musí být vyhotoveny jen písemně, jinak jsou neplatné.
Postupník je povinen ověřit veškeré náležitosti právnímu zástupci .Směnky budou do
zaplacení uschované u postupitele.

V Havířově dne ……

Postupitel : ……………………

Postupník : ……………

Věc: Oznámení o postoupení pohledávky
Oznamujeme Vám, že jsme naši pohledávku vůči Vaší společnosti postoupili :
DAKL – služby soukromých detektivů, Dalibor Klimša
Těšínská 2b, 736 01 Havířov – Bludovice
IČO : 64 06 44 581

Celková výše postoupené pohledávky činí …………..Kč

Tímto postoupení DAKL – Dalibor Klimša vchází do všech práv spojených s touto
pohledávkou ve stejném rozsahu, jak ji vlastnil a disponovala s ní …………………..
… Vzhledem k výše uvedenému Vás žádáme, abyste veškerou evidenci směřovali na
nového vlastníka.

V Havířově dne 6.6. 2007…………….

……………………………

