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SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK 
 

 
1) Zrůstek a partneři v.o.s., IČ 255 89 644, 
se sídlem Praha 5, Arbesovo náměstí 257/7, PSČ 15000, zastoupená Mgr. Jiřím Zrůstkem, ohlášeným 
společníkem, 

jako insolvenční správce dlužníka ČKD PRAHA DIZ, a.s., IČ 00565997, DIČ CZ00565997, 
se sídlem Kolbenova 942/38a, Vysočany, 190 00 Praha 9 

(dále jen "postupitel")  
 
a  
 
2)  
 
(dále jen "postupník")  
 

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následující 
Smlouvu o postoupení pohledávek: 

 
ČI. I 

 
1.1.  Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9. 9. 2016, č. j. MSPH 99 INS 13278/2016-A-77, 

byl zjištěn úpadek dlužníka ČKD PRAHA DIZ, a.s., IČ 00565997, se sídlem Kolbenova 942/38a, 
Vysočany, 190 00 Praha 9 (dále též jen „Dlužník“) a insolvenčním správcem byl ustanoven 
postupitel. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 28. 6. 2016, č. j. MSPH 99 INS 
13278/2016-B191, byl na majetek Dlužníka prohlášen konkurs. 

 
1.2.  Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 18. 12. 2019 č. j. MSPH 99 INS 13278/2016-B-377, 

byl postupiteli udělen souhlas se zpeněžením níže uvedených pohledávek z majetkové 
podstaty Dlužníka prodejem mimo dražbu. 

  
1.3.  Předmětem postoupení jsou následující pohledávky vůči dlužníkům Dlužníka sepsané v soupisu 

majetkové podstaty:  
 

Pohledávky uvedené v soupisu majetkové podstaty pod položkami č. D8, D9, D10, D14, D18, 
D19, D20, D24, D26, D28, D33, D34, D37, D44, D47, D49, D51, D55, D61, D64, D66, D67, D74, 
D76, D85, D89, D96, D97, D101, D103, D106, D111, D112, D114 a D117. Bližší specifikace 
uvedených pohledávek je obsahem přílohy této smlouvy. 
 
(dále jen „Předmět postoupení“ a jednotlivé pohledávky tvořící Předmět postoupení dále jen 
„Pohledávky“). 

 
Vybrané strany soupisu majetkové podstaty, na nichž jsou Pohledávky tvořící Předmět 
postoupení uvedeny, jsou uvedeny v příloze k této smlouvě a jsou její nedílnou součástí. 

 
1.4        Postupník prohlašuje, že není osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývání majetku 

z majetkové podstaty Dlužníka dle § 295 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a že v souvislosti s tímto výběrovým 
řízení nejedná jménem, na účet nebo v jakékoli formě zastoupení či pověření dlužníka či 
dlužníků Pohledávek tvořících Předmět postoupení. 
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ČI. II 
 
2.1. Touto smlouvou postupuje postupitel postupníkovi z majetkové podstaty Dlužníka Předmět 

postoupení. Postupník tímto Předmět postoupení přijímá. 
 

2.2. Postoupení podle této smlouvy nabude účinnosti (i) mezi postupitelem a postupníkem 
okamžikem uzavření této smlouvy; a (ii) vůči dlužníkům Dlužníka okamžikem, kdy jim 
postoupení podle této smlouvy bude oznámeno. 
 

2.3. Smluvní strany prohlašují, že Předmět postoupení i Pohledávky jsou v bodě 1.3 této smlouvy 
pro naplnění účelu této smlouvy dostatečně určitým způsobem specifikovány. 
 

2.4. Postupník prohlašuje, že se seznámil se všemi doklady a informacemi náležejícími ke každé 
jedné Pohledávce uvedené v bodě 1.3 této smlouvy, neboť mu byly zpřístupněny před 
podpisem této smlouvy v rámci výběrového řízení, a že všechny postupované Pohledávky, ať 
už jsou promlčené, prekludované, nedoložené, pochybné co do důvodu, výše či existence, 
anebo jsou za dlužníkem, jenž se může případně nacházet v likvidaci, v konkurzním či 
insolvenčním řízení, či obdobném řízení, touto smlouvou nabývá bez jakýchkoliv výhrad a je 
srozuměn s tím, že žádné další informace a doklady vztahující se k Pohledávkám postupitel 
nemá a postupníkovi v budoucnu neposkytne. Postupník přijímá od postupitele Pohledávky ve 
stavu, v jakém se ke dni podpisu této smlouvy nacházejí. 
 

2.5. Postupitel v této smlouvě nečiní ve vztahu k Pohledávkám, jejich stavu, obsahu, rozsahu, 
právním důvodům, postupitelnosti nebo jiným vlastnostem jakékoliv záruky nebo prohlášení. 
 

2.6. Postupitel neodpovídá postupníkovi za trvání Pohledávek ani za žádné vady Pohledávek. 
 
2.7. Postupitel neručí postupníkovi za dobytnost žádné z Pohledávek postupovaných touto 

smlouvou, či za její vymahatelnost. 
 

2.8. Smluvní strany se dohodly, že postupníkovi nebudou náležet práva z odpovědnosti za vadné 
plnění a dohodly se odlišně od § 1885 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), že ustanovení § 1914 až 1925 OZ se na postoupení dle 
této smlouvy neuplatní. 

 
ČI. III 

 
3.1. Postupitel a postupník se dohodli, že postoupení podle této smlouvy je úplatné a že postupník 

zaplatí postupiteli za Předmět postoupení úplatu ve výši xxxxxxx Kč (slovy: xxxxxxxx korun 
českých) bez DPH či jiných daní a poplatků (dále jen „Úplata“). Smluvní strany potvrzují, že 
postupník již zaplatil postupiteli Úplatu před podpisem této smlouvy na účet č. 115-
2528890207/0100, vedený u Komerční banky, a.s. 

 
3.2. S ohledem na ujednání pod bodem 2.3. této smlouvy se smluvní strany dohodly, že pokud se 

v budoucnu ukáže, že některá Pohledávka neexistuje (např. z toho důvodu, že nevznikla, či do 
doby uzavření této smlouvy zanikla) či u některé Pohledávky nebude možno prokázat její 
existenci (tedy např. neunesení důkazního břemene v rámci soudního řízení), nezakládá tato 
skutečnost nárok na slevu z Úplaty dle bodu 3.1. této smlouvy. 
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ČI. IV 

 

4.1. Ve lhůtě do 15 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy postupitel protokolárně předá 
postupníkovi doklady k Pohledávkám, když veškeré informace k Pohledávkám již postupník 
obdržel v rámci výběrového řízení. 
 

4.2. Bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy postupitel oznámí postoupení podle této 
smlouvy dlužníkům Dlužníka.       

 
ČI. V 

 
5.1. Tato smlouva a všechny mimosmluvní závazky vzniklé z ní nebo v souvislosti s ní se řídí českým 

právem. 
 

5.2. Soudy České republiky mají výlučnou pravomoc rozhodnout jakýkoli spor vyplývající z této 
smlouvy nebo s touto smlouvou související (včetně sporů ohledně existence, platnosti nebo 
ukončení této smlouvy nebo ohledně jakéhokoli mimosmluvního závazku vzniklého z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní), nebo důsledků její nicotnosti. 
 

5.3. Hlavním účelem této smlouvy je zpeněžení části majetkové podstaty Dlužníka postoupením 
Pohledávek za úplatu tak, aby postupník vstoupil na místo postupitele jako věřitel Pohledávek 
a postupitel obdržel do majetkové podstaty Dlužníka řádně zaplacenu Úplatu v souladu s čl. 3 
této smlouvy. 

 
5.4. Smluvní strany sjednaly, že pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo shledáno 

neplatným, není tím dotčena platnost a účinnost této smlouvy jako celku.  
 

5.5. Postupník není oprávněn postoupit či jinak převést své pohledávky z této smlouvy na jinou 
osobu. Započtení případných vzájemných pohledávek bez písemné dohody obou smluvních 
stran jednostranným úkonem jedné ze stran je vyloučeno. 
 

5.6. Žádná smluvní strana není oprávněna jednostranně ukončit tuto smlouvu (ať již výpovědí nebo 
odstoupením). Smluvní strany tímto výslovně vylučují použití všech dispozitivních ustanovení 
zákona, která by jinak mohla založit právo kterékoli smluvní strany odstoupit od této smlouvy, 
včetně § 1977, 1978, 2002 a 2003 OZ. 

 
5.7. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdržela po 

jednom.  
 

5.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je určitá a srozumitelná, je projevem jejich 
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční úředně ověřené podpisy, 
resp. úředně ověřené podpisy svých oprávněných zástupců. 

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

 
    postupitel                                                                                        postupník 


