
 

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají na základě ustanovení §1879 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník smluvní strany: 

 

Mgr. Emil Fischer, MBA, se sídlem U Prašné brány 178/1, 110 00 Praha 1 

insolvenční správce společnosti 

ALI-FRIGO s.r.o. 

se sídlem Jankovcova 1057/6, 170 00 Praha 7 

IČO: 29000076 

(dále také „Postupitel“)  

 

a 

  

_________________ 

se sídlem ___________________________ 

IČO ____________ 

zastoupena ______________________ 

(dále jen „Postupník“) 

 

tuto 

SMLOUVU O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK 

 

I. 

Osvědčení způsobilosti Postupitele zpeněžit Pohledávku a vymezení Pohledávky 

1. Postupitel je insolvenčním správcem společnosti ALI-FRIGO s.r.o., IČ 29000076, se sídlem 

Jankovcova 1057/6, 170 00 Praha 7 (dále jen „Úpadce“), ustanoveným v insolvenčním řízení 

vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 99 INS 27647/2016.  

2. Úpadce je věřitelem pohledávky na zaplacení náhrady škody ve výši 1 617 091,21 Kč a 393 393,04 

EUR s příslušenstvím za panem Václavem Fojtíkem, dat. nar. 6. 3. 1966, bytem Školní náměstí 

341/7, Předletice, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „Pohledávka“). O povinnosti pana Václava 

Fojtíka (dále jen „Dlužník“) uhradit náhradu škody ve výši 1 617 091,21 Kč a 393 393,04 EUR 

s příslušenstvím s příslušenstvím rozhodnul Městský soud v Praze rozsudkem pro č.j. 80 Cm 

197/2018-22 vydaným dne 18. listopadu 2019 ve znění Opravného usnesení č.j. 80 Cm 198/2018-

35 ze dne 23. června 2020. Rozsudek je v právní moci a vykonatelný. K vymožení pohledávky je 

vedena exekuce soudním exekutorem Mgr. Pavlem Enderem, Exekutorský úřad Ostrava, se 

sídlem Fügnerova 818/8, Ostrava, PSČ 702 00, pod sp. zn. 162 EX 276/20, Dlužník na Pohledávku 

neuhradil ničeho. 

3. Pohledávka byla v souladu s § 205 odst. 2 a § 217 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech 

jeho řešení (insolvenční zákon) sepsána dne 6. 4. 2018 do soupisu majetkové podstaty Úpadce.  

4. V souladu § 409 odst. 3 ve spojení s § 280 insolvenčního zákona je soupis majetkové podstaty 

listinou, která insolvenčního správce opravňuje ke zpeněžení sepsaného majetku. 

5. Usnesením MSPH 99 INS 27647/2016-B-34 ze dne 19. 10. 2020 vyslovil insolvenční soud jak 

v působnosti soudu, tak v působnosti věřitelského orgánu, souhlas s prodejem Pohledávky mimo 

dražbu. 

 

II. 

Postoupení Pohledávky 

1. Smluvní strany dohodly, že Postupitel postupuje touto smlouvou na Postupníka Pohledávku včetně 

veškerého jejího příslušenství.  



2. Postupitel neodpovídá za dobytnost a případnou spornost Pohledávky a nečiní v této souvislosti 

Postupníkovi žádná prohlášení ani ujištění.   

 

III. 

Úplata za postoupení Pohledávky 

1. Smluvní strany sjednávají úplatu za postoupení Pohledávky (kupní cenu za Pohledávku) ve výši    

___________,-Kč (slovy: __________________ korun českých), kterou uhradil Postupník 

Postupiteli před uzavřením této smlouvy.  

2. Smluvní strany zároveň prohlašují, že před uzavřením této smlouvy předal Postupitel Postupníkovi 

veškeré doklady k Pohledávce a sdělil mu vše, co je k uplatnění Pohledávky zapotřebí. 

 

IV. 

Prohlášení Postupníka 

1. Postupník prohlašuje a zaručuje se ve prospěch Postupitele, že ke dni podpisu této smlouvy:  

 

(a) má veškerá potřebná oprávnění k podpisu této smlouvy, k její realizaci, a ke splnění svých 

závazků z této smlouvy vyplývajících;  

(b) uzavřením této smlouvy a plněním závazků z ní vyplývajících neporušuje žádnou 

smlouvu, kterou uzavřel, žádné rozhodnutí soudu, rozhodčí nález, rozhodnutí správního 

orgánu ani jiná rozhodnutí, nařízení, příkazy a opatření obdobného charakteru, která by 

mohla mít za následek neplatnost či neúčinnost postoupení Pohledávky dle této smlouvy, 

nebo která by platnost takového jednání mohla zpochybnit či ohrozit a že s ním není 

vedeno exekuční či insolvenční řízení;  

 (d)  je důkladně seznámen s Pohledávkou a s dokumentací vztahující se k Pohledávce. 

Postupník dále prohlašuje, že Pohledávku nabývá s vědomím, že může trpět právními 

vadami, může být sporná a nemusí být dobytná. Postupník dále prohlašuje, že výše 

úplaty za postoupení Pohledávky (kupní cena) byla smluvními stranami dohodnuta s 

ohledem na výše uvedené skutečnosti. Nastane-li některý z případů uvedených v tomto 

odstavci, nejedná se o podstatné porušení této smlouvy a není to důvodem pro 

odstoupení od této smlouvy; 

(e) nenabývá pohledávku pro Dlužníka nebo v souvislosti s jakoukoliv ať ústní nebo 

písemnou dohodou, jež by s Dlužníkem nebo ve prospěch Dlužníka uzavřel;  

(f) že pro uzavření této smlouvy není dána žádná překážka ze strany Postupníka ve smyslu 

ustanovení § 295 insolvenčního zákona a že mu je zákonné vymezení překážek dle § 

295 insolvenčního zákona známo; 

g) je seznámen s úplným skutkovým a právním stavem Pohledávky. 

 

2. Postupník se zavazuje, že veškerá prohlášení uvedená v předcházejícím odstavci budou 

pravdivá ke dni účinnosti této smlouvy. 

 

V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se řídí českým právem. 

2. Případné odstoupení od této smlouvy v souladu s touto smlouvou je možné učinit tak, že 

odstupující strana zašle doporučený dopis obsahující odstoupení od této smlouvy na adresu 

druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky, řádně podepsanými oběma 

smluvními stranami. 

4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří její příloha, kterou je kopie rozsudku Městského soudu 

v Praze č.j. 80 Cm 197/2018-22 ze dne 18. listopadu 2019 a opravného usnesení č.j. 80 Cm 

198/2018-35 ze dne 23. června 2020. 



5. Tato smlouva byla sepsána ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom 

vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran. 

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že ji uzavřely 

podle své pravé vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných 

podmínek, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

 

 

V Praze dne _____________  V Praze dne _______________ 

 

 

___________________________  _________________________ 

        Postupitel     Postupník 

 

 

 


