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SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

uzavřená podle § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský
zákoník“)

mezi

Jméno a příjmení: ..............................
Jméno Uživatele: ..............................
Adresa trvalého pobytu: ..............................

..............................

..............................
Korespondenční adresa: ..............................

..............................

..............................
Datum narození: ..............................

(dále jen „Investor - postupitel“),

a

Jméno a příjmení: ..............................
Jméno Uživatele: ..............................
Adresa trvalého pobytu: ..............................

..............................

..............................
Korespondenční adresa: ..............................

..............................

..............................
Datum narození: ..............................

(dále jen „Investor - postupník“)

Investor - postupitel a Investor - postupník společně zastoupení na základě udělené plné moci společnosti:

Obchodní jméno: iService Czech Republic, s.r.o.
Se sídlem: Varšavská 715/36,Praha 2, PSČ 120 00
IČO: 02414481
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, vložka C,
 oddíl 219243
Bankovní spojení: 2100 521 056/2010
Zastoupena: Ing. Roman Feranec, PhD., jednatel
 JUDr. Robert Horváth, jednatel

(dále jen „iService“)

(Investor – postupitel a Investor – postupník jen samostatně jako „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“)

za těchto podmínek

(dále jen „Smlouva“):

Článek I.

mailto:zlutymeloun@zlutymeloun.cz
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Úvodní ustanovení

1.  Společnost  iService je  provozovatelem Internetového portálu  www.zlutymeloun.cz  (dále  jen „Internetový
portál“), prostřednictvím kterého je provozovaná Internetová aukce zápůjček, Internetová aukce pohledávek a
jsou poskytovány další služby spojené s jeho využívaním. Internetová aukce pohledávek je elektronický nástroj
provozovaný na Internetovém portále za účelem setkávání se nabídky a poptávky pohledávek jednotlivých
Investorů. Podmínky registrace na Internetovém portále, jakož i podmínky užívání tohoto Internetového portálu
jsou  podrobně  upraveny  ve  Všeobecných  smluvních  podmínkách  užívání  internetového  portálu
www.zlutymeloun.cz  (dále  jen „VSP“)  včetně Sazebníku poplatků,  které  tvoří  neoddělitelnou součást  této
Smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1751 a násl. Občanského zákoníku je
část obsahu této Smlouvy určena odkazem na VSP, včetně Sazebníku poplatků. Smluvní strany se s VSP, včetně
Sazebníku poplatků dostatečně seznámily, a s jejich zněním souhlasí, což stvrzují podpisem této Smlouvy a VSP,
včetně Sazebníků poplatků.

2. Smluvní strany této Smlouvy jsou fyzické osoby, které v důsledku procesu registrace a na základě Rámcových
smluv o spolupráci, individuálně uzavřených so společností iService, nabyly postavení Investora, a které na
základě  výsledku  Internetové  aukce  pohledávek  ve  smyslu  VSP  uzavírají  s  jiným Investorem Smlouvu  o
postoupení pohledávky.

3. Na základě výsledku Internetové aukce pohledávek uzavírá společnost iService jménem a na účet Investora –
postupitele a Investora – postupníka tuto Smlouvu.

Článek II.
Předmět Smlouvy

1. Investor - postupitel tímto prohlašuje, že je majitelem (věřitelem) pohledávky v celkové výši ..............................
s příslušenstvím (dále jen „Pohledávka“) vůči Dlužníkovi/Dlužníkům..

2. Pohledávka Investora - postupitele vůči Dlužníkovi/Dlužníkům, uvedená v předchozím odstavci tohoto článku
Smlouvy,  se  skládá  z  jednotlivých  pohledávek  specifikovaných  v  Příloze  č.  1  této  Smlouvy,  která  tvoří
neoddělitelnou  součást  této  Smlouvy.

3. Předmětem této Smlouvy je úplatné postoupení Pohledávky Investora - postupitele vůči Dlužníkovi/Dlužníkům
uvedené v odst. 1 tohoto článku Smlouvy a specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy spolu s příslušenstvím a se
všemi právy s ní spojenými Investorovi - postupníkovi, který ji přijímá do svého vlastnictví.

Článek III.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Investor – postupitel se zavazuje a prohlašuje, že:

a) bez zbytečného odkladu po postoupení Pohledávky bude o této skutečnosti písemně informovat Dlužníka, a to
způsobem uvedeným v odst. 2 tohoto článku Smlouvy;

b) odevzdá Investorovi - postupníkovi všechny doklady související s postupovanou Pohledávkou, a to způsobem
uvedeným v odst. 2 tohoto článku Smlouvy;

c) Pohledávka, kterou postupuje Investorovi - postupníkovi na základě této Smlouvy, je v okamžiku postoupení
převoditelná a způsobilá ve smyslu ustanovení § 1881 Občanského zákoníku k postoupení, zejména, že
neexistuje žádná dohoda mezi ním a Dlužníkem o vyloučení její převoditelnosti,

d) Pohledávka, kterou postupuje Investorovi - postupníku na základě této Smlouvy, není zatížena zástavním
právem nebo jiným právem třetí osoby.

2. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti Investora – postupitele uvedeny v písm. a) a b) předchozího odstavce

http://zltymelon-admin.test2.wisdomfactory.sk/www.zlutymeloun.cz
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tohoto  článku  Smlouvy  budou  splněny  prostřednictvím  společnosti  iService,  která  zastupuje  Investora  –
postupitele na základě plné moci, a to prostřednictvím Internetového portálu ve smyslu VSP.

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že se na jejich vztahy nebude vztahovat ustanovení § 1885 Občanského
zákoníku,  tj.  že  Investor  -  postupitel  neodpovídá  za  platební  schopnost  Dlužníka  a  neručí  za  dobytnost
postoupené Pohledávky.

4. Investor - postupník podpisem na této Smlouvy potvrzuje, že byl prostřednictvím Internetového portálu řádně
seznámen s  obsahem a  titulem postupované Pohledávky,  jakož  i  ostatními  parametry  této  Pohledávky  a
Smlouvy o zápůjčce (jistina, úroková sazba, doba splatnosti, počet splátek, způsob splácení a pod.).

Článek IV.
Úplata za postoupení Pohledávky

1. Smluvní strany se dohodly, že úplata za postoupení Pohledávky je ............................... Úplata za postoupené
Pohledávky byla stanovena na základě výsledku Internetové aukce provozované na Internetovém portále.

2. Úplata za postoupení Pohledávky je splatná dnem podpisu této Smlouvy, a to způsobem stanoveným ve VSP.

Článek V.
Společná ustanovení

1. Definice jednotlivých pojmů uvedených v této Smlouvě jsou blíže specifikována ve VSP; to neplatí v případě, že
je definice pojmu uvedena přímo v této Smlouvě.

2. Podpisem této Smlouvy Smluvní strany prohlašují, že berou na vědomí a souhlasí s tím, že:

2.1 tato Smlouva je uzavíraná Investory, jménem a na účet kterých jedná společnost iService, a to na základě
zvláštního smluvního vztahu mezi společností iService a těmito Investory,

2.2 jsou si vědomy skutečnosti, že tuto Smlouvu uzavře jejich jménem a na jejich účet přímo společnost iService,
a to na základě výsledku Internetové aukce pohledávek a v souladu s ustanoveními VSP a vyjadřují zároveň s
tímto postupem svůj výslovný souhlas,

2.3 se podrobně seznámily se standardním obsahem této Smlouvy uveřejněným na Internetovém portále a
souhlasí s tím, aby tuto Smlouvu v tomto znění jejich jménem a na jejich účet podepsala společnost iService,
doplněnou  o  přesnou  specifikaci  postupované  Pohledávky  v  souladu  s  výsledkem  Internetové  aukce
pohledávek.

4. Podpisem této Smlouvy Investor – postupitel prohlašuje, že bere na vědomí a akceptuje skutečnost, že v souladu
se Sazebníkem poplatků je povinen uhradit společnosti iService příslušný poplatek za zpracování postoupení
Pohledávky a podpisem této Smlouvy souhlasí s tím, aby byl tento poplatek společností iService zinkasovaný
automaticky, stažením příslušné peněžní částky ze Zúčtovacího účtu Investora – postupitele.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

2. Tuto Smlouvu lze předčasně ukončit způsobem a v případech blíže upravených ve VSP včetně Sazebníku
poplatků.

3. Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená, se řídí příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a ostatních právních předpisů platných na území České
republiky.
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4. Neoddělitelnými součástmi této Smlouvy, které tvoří závaznou část jejího obsahu a které podrobněji upravují
práva a povinnosti  mezi Smluvními stranami jsou VSP včetně Sazebníku poplatků. Podpisem této Smlouvy
Smluvní strany prohlašují, že se před podpisem této Smlouvy řádně seznámily s obsahem VSP včetně Sazebníku
poplatků a tyto se zavazují v plném rozsahu dodržovat.

5. Jakékoliv změny této Smlouvy vyžadují formu písemného dodatku podepsaného oběma Smluvními stranami.

6. Pokud by některé z ustanovení této Smlouvy bylo nebo se stalo neplatným, nebudou tím dotčena ostatní
ustanovení  této  Smlouvy.  Smluvní  strany  jsou  povinny  bezodkladně neplatná  ustanovení  nahradit  novým,
odpovídajícím hospodářskému a ekonomickému účelu této Smlouvy, který Smluvní strany sledovaly v době
jejího podpisu.

7. Smluvní strany se zavazují urovnat všechny spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou přednostně dohodou.

8. Smluvní strany se dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti
s ní, budou řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, kterým jmenují JUDr. Bc. Martina Kulhánka, Ph.D.,
advokáta, č. ev. u České advokátní komory 08780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu
nestal nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují JUDr. Marka Ivičiče, Ph.D., advokáta, č. ev.
u České advokátní komory 11926, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal nebo by
ztratil  způsobilost  k  výkonu  funkce  rozhodce,  jmenují  JUDr.  Lucii  Jamborovou,  advokátku,  č.  ev.  u  České
advokátní komory 12715, a pro případ, že by se tato rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestala nebo by ztratila
způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují Mgr. Martina Dvořáka, advokáta, č. ev. u České advokátní komory
12308. Smluvní strany se dohodly, že žaloba se podává výhradně na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno,
Příkop 8, PSČ: 604 39. Odměna za rozhodčí řízení je splatná podáním žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu
sporu,  nejméně však 5.000 Kč (plus příslušná DPH),  řízení  může být pouze písemné a rozhodnutí  nemusí
obsahovat  odůvodnění.  Smluvní  strany  výslovně  žádají  o  doručování  na  poštovní  nebo  e-mailové  adresy
uvedené v této smlouvě, s doručováním do datové schránky nesouhlasí. Ujednáním o rozhodčí doložce není
dotčeno právo žalobce, aby se se svou žalobou obrátil na obecný soud.

9. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a
chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních
stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v
rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

10. Tato Smlouva byla vyhotovená ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze Smluvních stran
obdrží 1 vyhotovení.

11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly a jejím ustanovením rozumí. Dále prohlašují, že
tuto Smlouvu uzavírají na základě jejich svobodné vůle a vážně, přičemž jejich smluvní projevy jsou dostatečně
určité a srozumitelné a právní úkon je učiněn v dohodnuté formě.

Investor - postupitel: Investor - postupník:

Praha dne .................. Praha dne ..................
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Investor - postupitel
zast. společností iService Czech Republic, s.r.o.
Ing. Roman Feranec, PhD.
jednatel

Investor – postupník
zast. společností iService Czech Republic,
s.r.o.
JUDr. Robert Horváth
jednatel
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Příloha č. 1 ke Smlouvě o postoupení pohledávky

Celková postupovaná Pohledávka Investora – postupitele se skládá z následujících pohledávek, vzniklých na základě Smluv o
zápůjčce uzavřených prostřednictvím Internetového portálu www.zlutymeloun.cz mezi Investorem – postupitelem, dalšími
Investoři a Dlužníkem:

1. Dlužník ..............................
 Investoři: ..............................
 Datum uzavření Smlouvy o zápůjčce: ..............................
 Nesplacená jistina: ..............................
 Nesplacený úrok: ..............................
 Neuhrazení sankční poplatky a pokuty: ..............................
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