
SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY 

 

1. Oblastní stavební bytové družstvo Děčín, 

sídlem: Jeronýmova 425/15, Děčín IV 

IČ: 00212504, DIČ: CZ00212504 (plátce DPH) 

zastoupeno: Ing. Martin Šenfeld 

(dále jen „postupitel) 

 

 

2. Statutární město Děčín, 

sídlem: Mírové nám. 1175/5, Děčín IV 

IČ: 00261238, DIČ: CZ00261238 (plátce DPH) 

zastoupeno: Mgr. Marie Blažková, primátorka 

(dále jen „postupník“) 

 

 

uzavírají dle § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ), tuto 

smlouvu o postoupení pohledávky: 

 

I. 

Prohlášení o pohledávce 

 

Postupitel prohlašuje, že má vůči paní , nar. , bytem  

Děčín, pohledávku ve výši 16 154,51 Kč s příslušenstvím sestávajícím z poplatku z prodlení 

ve výši 2,5 promile z dlužné částky denně, a to 

z Kč 25 971,05 od 06.02.1997 do 30.04.1998 

z Kč 24 335,43 od 01.05.1998 do 30.04.2000 

z Kč 19 244,48 od 01.05.2000 do 30.04.2001 

z Kč 16 154,51 od 01.05.2001 do zaplacení 

a z nákladů soudního řízení spojeného s uplatněním pohledávky ve výši 1 040 Kč, jakož 

i z nákladů probíhající exekuce. Pohledávka byla potvrzena vykonatelným platebním 

rozkazem Okresního soudu v Děčíně ze dne 28.04.1998, čj. . K uspokojení 

pohledávky je nařízena exekuce usnesením Okresního soudu v Děčíně ze dne 19.11.2007, 

čj. a pověřen provedením této exekuce Mgr. Zdeněk Pánek, Exekutorský 

úřad Děčín, se sídlem Prokopa Holého 130/15, Děčín IV (čj. 112 EX 2547/07). 

 

II. 

Postoupení pohledávky 

1. Na základě této smlouvy postupuje postupitel celou pohledávku, včetně veškerého jejího 

příslušenství, uvedenou v čl. I této smlouvy postupníkovi, a to bezúplatně. 

 

2. Postupník prohlašuje, že mu je znám stav celé pohledávky a jejího příslušenství 

uvedených v čl. I této smlouvy a celou pohledávku s veškerým příslušenstvím do svého 

výlučného vlastnictví nabývá. 

 



III. 

Prohlášení postupitele 

 

Postupitel prohlašuje, že pohledávku uvedenou v čl. I této smlouvy lze zcizit a postoupení 

této pohledávky ujednání postupitele a dlužníka nevylučují. 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Děčín usnesením č. ZM 17 02 03 04 

ze dne 22.02.2017. 

 

2. Postupitel se zavazuje do 5 dnů od podpisu této smlouvy písemně zpravit dlužníka 

o postoupení pohledávky. 

 

3. Tato smlouva obsahuje projev skutečné a pravé vůle smluvních stran a jako správná je 

jimi vlastnoručně podepsána. 

 

4. Tato smlouva je smluvními stranami pořízena ve dvou originálních vyhotoveních, z nichž 

po jednom obdržela každá ze smluvních stran. 

 

 

 

 

V Děčíně dne …………………. 

 

 

 

 

 

________________________     ________________________ 

 

za postupitele       za postupníka 

 


