
SMLOUVA O PŘEVZETÍ DLUHU  

 
uzavřená dle § 1888 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

I.  

Smluvní strany  

 

 

1) Jméno a příjmení........................................, nar. ..................  

bytem ..........................................................., PSČ .................  

nebo soukromý podnikatel ........................ IČ: ....................  

sídlo podnikání ..........................................., PSČ .................  

 

nebo 

 

právnická osoba ........................................., IČ: ...................  

se sídlem ......................................................, PSČ .................  

zastoupená .............................................................................. 

zapsaná v obchodním rejstříku ............................................ 
(dále jen „dlužník“)  

 

2) Jméno a příjmení ......................................., nar. ..................  

bytem ..........................................................., PSČ .................  

nebo soukromý podnikatel ........................ IČ: ....................  

sídlo podnikání ..........................................., PSČ .................  

 

nebo  

 

právnická osoba ........................................., IČ: ...................  

se sídlem ......................................................, PSČ .................  

zastoupená .............................................................................. 

zapsaná v obchodním rejstříku ............................................ 
(dále jen „nový dlužník“)  

 

 

II.  

Převzetí dluhu  

 

1) Dlužník prohlašuje, že na základě Kupní smlouvy (objednávky) ze dne ………….. a na základě ní vystavené 

faktury č. ……………. ze dne …………. na částku ve výši ………,-Kč (slovy: ……………………….. 

korun českých) splatné dne ……………., má povinnost zaplatit svému věřiteli ………………….., IČ: 

……………., sídlo …………….. (dále jen „věřitel“) částku ve výši ………….,-Kč s příslušenstvím.  

2) Nový dlužník dluh uvedený v bodu 1 této části smlouvy přejímá, nastupuje na místo dlužníka a zavazuje se 

věřiteli dlužnou částku poukázat ve lhůtě do …………., jestliže k převzetí dluhu dá věřitel souhlas.  

3) Dlužník se zavazuje podat věřiteli písemné sdělení, že uzavřel tuto smlouvu o převzetí dluhu s novým 

dlužníkem a vyžádat si jeho písemný souhlas ve smyslu ustanovení dle § 1881 odst. 1 zákona č. 89/2012, 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

4) Obsah závazku se převzetím dluhu nemění. Převzetí dluhu se nedotýká ani vedlejších práv spojených s 

pohledávkou. 

 

III. 

Závěrečné ujednání  

 

1) Tato smlouva byla účastníky uzavřena svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, ne v tísni, pod nátlakem nebo 

za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu stranu.  

2) Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se dále řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 



3) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky, a to s odkládací podmínkou 

dle ust. § 548 odst. 2 občanského zákoníku, a to ke dni vydání písemného souhlasu věřitele s převzetím 

dluhu novým dlužníkem.  

4) Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny této smlouvy budou výlučně ve formě písemných číslovaných 

dodatků. 

5) Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu; každý účastník obdrží jedno 

vyhotovení a jedno vyhotovení zašle dlužník věřiteli.  

 

 

Sepsáno v……………………, dne ……………  

 

 

 

 

dlužník         nový dlužník 

  



Jméno a příjmení  

____________________ 

76001 Zlín 

 

(dlužník) 

 

DOPORUČENĚ 

 

 

 

SOUHLAS VĚŘITELE S PŘEVZETÍM DLUHU  

 
dle § 1888 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

 

 

 

Právnická osoba ........................................., IČ: ...................  

se sídlem ......................................................, PSČ .................  

zastoupená .............................................................................. 

zapsaná v obchodním rejstříku ............................................ 

(dále jen „věřitel“) 

 

 

tímto prohlašuje ve smyslu ust. § 1888 odst. 1 NOZ, že souhlasí s tím, aby na místo dosavadního dlužníka 

jméno a příjmení ......................................., nar. ..................  bytem ..................................... ......................, PSČ 

................. (dále jen „dlužník“), který má vůči věřiteli pohledávku vzniklou na základě Kupní smlouvy 

(objednávky) ze dne ………….. a vyúčtovanou fakturou č. ……………. ze dne …………. na částku ve výši 

………,-Kč (slovy: ……………………….. korun českých) splatné dne ……………., (dále jen „pohledávka“) a 

tedy má povinnost zaplatit věřiteli částku ve výši ………….,-Kč s příslušenstvím nastoupil nový dlužník, a to: 

 

Jméno a příjmení ......................................., nar. ..................  

bytem ..........................................................., PSČ .................  

nebo soukromý podnikatel ........................ IČ: ....................  

sídlo podnikání ..........................................., PSČ .................  

 

nebo  

 

právnická osoba ........................................., IČ: ...................  

se sídlem ......................................................, PSČ .................  

zastoupená .............................................................................. 

zapsaná v obchodním rejstříku ............................................. 

 

 

S ohledem na uvedené ode dne účinnosti udělení tohoto souhlasu dlužníku či novému dlužníku je z výše uvedené 

pohledávky zavázán plnit pouze nový dlužník. 

Obsah závazku se převzetím dluhu nemění. Převzetí dluhu se nedotýká ani vedlejších práv spojených s 

pohledávkou. 

 

V……………………, dne ……………  

 

 

 

___________________________________ 

Věřitel 


