
Obchodné podmienky k Faktoringovej zmluve  
 

platné a ú činné od 1.11.2013 
 
 

1. Všeobecné  ustanovenia  
 
1.  ČSOB Factoring, a.s., so sídlom nám. SNP 29, 815 63 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1335/B vydáva tieto Obchodné podmienky 
(ďalej len „OP") v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, 
v znení neskorších predpisov.   

 
2.  OP sa stávajú záväznou a neoddeliteľnou súčasťou každej Faktoringovej zmluvy uzatvorenej 

medzi faktorom a postupcom a určujú tak časť obsahu Faktoringovej zmluvy, ak príslušná 
Faktoringová zmluva neustanovuje inak. Ustanovenia Faktoringovej zmluvy majú prednosť pred 
ustanoveniami OP. Pokiaľ sa v týchto OP má na mysli Faktoringová zmluva, rozumie sa tým aj 
obsah týchto OP, ktoré sú súčasťou  Faktoringovej zmluvy.  

 
3.  Právne vzťahy medzi faktorom a postupcom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej 

republiky. V prípade sporov medzi zmluvnými stranami Faktoringovej zmluvy rozhodne príslušný 
súd Slovenskej republiky. Faktor môže voči postupcovi uplatniť svoje práva aj na 
Rozhodcovskom súde Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho 
rozhodcovského poriadku v konaní pred trojčlenným rozhodcovským senátom. 

 
 

2. Definície  
 

Faktor                        ČSOB Factoring a.s., nám. SNP 29, 815 63 Bratislava, IČO:35 710 063 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa., 
vložka č.: 1335/B. 

 
Postupca zmluvný partner faktora, s ktorým uzavrel Faktoringovú zmluvu, ktorý má 

povinnosť voči faktorovi ponúkať mu na odplatné postúpenie (odkúpenie) 
svoje pohľadávky voči odberateľom v súlade s Faktoringovou zmluvou               
a OP.  

 
Odberate ľ                    obchodný partner postupcu, voči ktorému postupca má, alebo bude mať, 

existujúcu pohľadávku, a táto pohľadávka  bola, alebo má byť postúpená 
faktorovi, pričom v čase postúpenia pohľadávka postupcu voči odberateľovi 
trvá a je vymožiteľná.  

 
Pohľadávka  
postupcu vo či  
odberate ľovi             pohľadávka, ktorú má postupca voči svojmu odberateľovi a ktorá vznikla 

dodaním tovaru alebo služieb postupcom uvedenému odberateľovi, pričom 
jej splatnosť je najviac 90 dní od jej vzniku, pokiaľ nie je vo Faktoringovej 
zmluve dohodnutá iná lehota splatnosti; postupca sa zaväzuje všetky 
pohľadávky takéhoto druhu za dohodnutých podmienok previesť na 
faktora. Medzi „pohľadávky postupcu voči odberateľovi“ nepatria 
pohľadávky, ktoré má odberateľ uhradiť dobierkou alebo hotovostnou 
platbou do rúk postupcu a pohľadávky, ktorých postúpenie odporuje 
dohode postupcu ako veriteľa a odberateľa ako dlžníka.  

 
Všetky poh ľadávky   
postupcu vo či  
odberate ľovi   všetky pohľadávky postupcu voči jeho odberateľovi  nezávisle od ich 

vlastností a právneho titulu ich vzniku.  
              
 



Zoznam odberate ľov        listina, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Faktoringovej zmluvy, v ktorej 
postupca s faktorom označia všetkých odberateľov, voči ktorým má, alebo 
bude mať postupca pohľadávky a ktoré má postupca povinnosť ponúknuť 
na odkúpenie faktorovi. Postupca zodpovedá faktorovi za správnosť, 
aktuálnosť, úplnosť zoznamu odberateľov v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov. Zoznam odberateľov obsahuje presné označenie 
odberateľov, a to najmä: názov (obchodné meno alebo meno a priezvisko), 
sídlo, príp. miesto podnikania, alebo trvalý pobyt, PSČ, IČO (alebo rodné 
číslo), IČ pre DPH, registráciu v obchodnom alebo živnostenskom 
registri, splatnosť pohľadávok voči konkrétnemu odberateľovi, ktorá nesmie 
presiahnuť 90 dní, pokiaľ nie je vo Faktoringovej zmluve dohodnutá iná 
lehota splatnosti, , finančný limit na odberateľa,  a pod.  

 
Bankový ú čet faktora      bankový účet faktora vedený v Československej obchodnej banke a.s., 

využívaný pre príjem úhrad pohľadávok od odberateľov postupcu. 
 
Maximálna výška  
limitu financovania  
postupcu                          najvyšší prípustný súčet všetkých prvých častí odplát  (cien) vyplatených 

faktorom postupcovi titulom prvej časti odplaty (ceny) za postúpené 
pohľadávky, pričom postúpené pohľadávky musia byť pred splatnosťou; 
táto maximálna výška limitu financovania postupcu je stanovená vo 
Faktoringovej zmluve.   

Financovate ľné 
poh ľadávky                       faktorom prijaté postúpené pohľadávky od postupcu, ktoré nie sú splatné,  

spĺňajúce podmienky ustanovené vo Faktoringovej zmluve a týchto OP,        
a odberateľ má reálnu možnosť a vôľu ich zaplatiť; súčet prvých častí 
odplát (cien) za financovateľné pohľadávky voči konkrétnemu odberateľovi 
nesmie presiahnuť finančný limit na odberateľa.   

 
Finan čný limit  
na odberate ľa  najvyšší prípustný súčet nominálnych hodnôt postúpených 

financovateľných pohľadávok voči konkrétnemu odberateľovi; táto 
maximálna výška finančného limitu  na odberateľa je stanovená vo 
Faktoringovej zmluve. (v zozname odberateľov) 

 
Koncentrácia vo či 
odberate ľovi                   podiel nominálnych hodnôt postúpených pohľadávok voči jednému 

odberateľovi, pred lehotou splatnosti, na všetkých financovateľných 
pohľadávkach. Koncentrácia voči žiadnemu odberateľovi nesmie prekročiť 
30%, pokiaľ vo Faktoringovej zmluve nie je uvedené inak.   

 
Zástupca postupcu  postupcom určená fyzická osoba, ktorej meno, priezvisko a podpisový vzor 

je uvedený v prílohe Faktoringovej zmluvy a ktorá je oprávnená alebo 
splnomocnená vykonávať právne úkony v mene postupcu pri plnení  
Faktoringovej zmluvy; postupca, ktorý je fyzickou osobou, alebo štatutárny 
orgán postupcu, ktorý je právnickou osobou, je zo zákona oprávnený na 
všetky právne úkony vo veciach Faktoringovej zmluvy a faktoringovej 
spolupráce na jej základe bez ohľadu na udelené oprávnenie alebo 
splnomocnenie zástupcovi postupcu.  

 
Zástupca faktora            fyzická osoba, ktorej meno, priezvisko a podpisový vzor je uvedený              

v prílohe Faktoringovej zmluvy a ktorá je oprávnená alebo splnomocnená 
vykonávať právne úkony v mene faktora  vo veciach Faktoringovej zmluvy; 
štatutárny orgán faktora je zo zákona oprávnený na všetky právne úkony 
vo veciach Faktoringovej zmluvy a faktoringovej spolupráce na jej základe 
bez ohľadu na udelené oprávnenie alebo splnomocnenie zástupcovi 
faktora. 

 



Úverový limit       najvyšší prípustný súčet nominálnych hodnôt postúpených 
financovateľných pohľadávok pre každého jednotlivého odberateľa 
stanovená faktorom po zhodnotení platobnej schopnosti odberateľa, do 
výšky ktorej je faktor najviac schopný prevziať Riziko neplatenia od 
postupcu. Limit stanoví faktor v „Rozhodnutí o limite“, ktoré doručí 
postupcovi.  

 
Pohľadávka faktora   
voči postupcovi             akákoľvek pohľadávka -vrátane jej príslušenstva- faktora voči postupcovi,  

najmä: 
� na zaplatenie odplaty za spätné postúpenie pohľadávky na postupcu,   
� vzniknutá z dôvodu zániku Faktoringovej zmluvy, 
� vzniknutá zo zodpovednosti postupcu za vymožiteľnosť pohľadávky až 

do výšky sumy rovnajúcej sa prijatej odplate za postúpenú pohľadávku 
spolu  s odmenou faktora, 

� vzniknutá zo zodpovednosti postupcu za postúpenie existujúcej 
pohľadávky, t.j. zodpovednosť postupcu, ak sa faktor nestal veriteľom 
pohľadávky s dohodnutým obsahom namiesto postupcu, 

� vzniknutá zo zodpovednosti postupcu, že v čase postúpenia 
pohľadávka trvá, t.j. zodpovednosť postupcu, ak postúpená 
pohľadávka alebo jej časť zanikla započítaním nároku, ktorý mal 
odberateľ voči postupcovi, 

� na zaplatenie zmluvnej pokuty,  odmeny faktora alebo náhrady škody.  
 

 
3. Vlastnosti postupovaných poh ľadávok 

 
1.  Postupca sa zaväzuje podľa Faktoringovej zmluvy postupovať faktorovi pohľadávky pred 

splatnosťou, ktoré má postupca voči svojmu odberateľovi a ktoré vznikli dodaním tovaru alebo 
služieb postupcom uvedenému odberateľovi, pričom splatnosť pohľadávok je v súlade 
s podmienkami Faktoringovej zmluvy. Tento záväzok postupcu sa nevzťahuje pohľadávky, ktoré 
má odberateľ uhradiť dobierkou alebo hotovostnou platbou do rúk postupcu a pohľadávky, 
ktorých postúpenie odporuje dohode postupcu ako veriteľa a odberateľa ako dlžníka. 

 
2.  Postupca zodpovedá:  

� ak sa faktor nestal veriteľom pohľadávky s dohodnutým obsahom namiesto postupcu,  
� odberateľ splnil postupcovi záväzok skôr, než bol povinný ho splniť faktorovi, 
� postúpená pohľadávka alebo jej časť zanikla započítaním nároku, ktorý mal odberateľ  voči 

postupcovi.  
 

3.  Postupca prehlasuje a zodpovedá za to, že  
� je výlučným veriteľom postupovaných pohľadávok, a že postupované pohľadávky existujú        

a sú vymáhateľné, 
� pohľadávky nie sú zaťažené záložným právom alebo iným právom tretích osôb alebo 

postihnuté exekúciou, nemôžu byť spochybnené tretími osobami alebo nemôže na ne byť 
uplatnené právo tretích osôb, 

� postúpenie pohľadávok neodporuje dohodám s odberateľom, 
� voči postupovaným pohľadávkam odberateľ nemôže započítať žiadne svoje pohľadávky, 

ktoré má voči postupcovi, 
� nemá žiadne splatné záväzky voči orgánom verejnej správy, pokiaľ sa s faktorom nedohodne 

inak,  
� uzavretím a plnením Faktoringovej zmluvy neporušuje žiadne právne predpisy, ani úradné 

rozhodnutia a zmluvy, ktoré sa ho týkajú, a ani interné predpisy a rozhodnutia postupcu. 
 
4.  Postupca sa zaväzuje najneskôr do 3 pracovných dní písomne upovedomiť faktora o: 

� skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na poskytnutie, resp. výšku poskytnutej odplaty (ceny) 
za postúpené pohľadávky, najmä o okolnostiach a údajoch, ktoré sú rozhodujúce pre 
posúdenie bonity odberateľa,  

� spochybnení kúpnej či inej zmluvy, na základe ktorej vznikla postupcovi pohľadávka voči 
odberateľovi, najmä o odstúpení od týchto zmlúv, 



� reklamácii vád plnenia z týchto zmlúv, uplatnení iných nárokov odberateľa voči postupcovi, 
vydaných dobropisoch, vrátení tovaru, 

� všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli byť dôležité pre hodnotenie bonity odberateľa a 
posúdenia Rizika neplatenia. 

 
 

4. Zoznam odberate ľov a zmluva o postúpení poh ľadávok 
 
1.  Zoznam odberateľov je možné písomne rozšíriť alebo zúžiť o ďalších odberateľov aj počas 

účinnosti Faktoringovej zmluvy. Zoznam odberateľov sa považuje za konkludentne rozšírený, ak 
postupca ponúkne faktorovi na odkúpenie pohľadávku voči svojmu odberateľovi, hoci nie je 
uvedený v Zozname odberateľov (nový odberateľ), a faktor túto pohľadávku odkúpi, pričom musí 
ísť o pohľadávku v súlade s týmito OP a ak faktor do 7 dní od prevzatia ponuky uvedenej 
pohľadávky postupcovi neoznámi, že Zoznam odberateľov sa o predmetného nového odberateľa 
nerozširuje. V prípade odberateľa, o ktorého sa zoznam odberateľov konkludentne rozšíri, sa 
jedná vždy o regresný faktoring, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.  

 
 
2.  V prípade, že postupca ponúkne faktorovi na odkúpenie pohľadávku, ktorú nemá povinnosť 

faktorovi ponúknuť a faktor túto pohľadávku odkúpi, vzťahuje sa na ňu Faktoringová zmluva v 
plnom rozsahu rovnako ako na pohľadávku, ktorú má postupca podľa Faktoringovej zmluvy 
a týchto OP povinnosť ponúknuť na odkúpenie faktorovi. 

 
3.  Postupca berie na vedomie, že faktor je oprávnený na základe vlastného posúdenia bonity 

odberateľa jednostranne rozhodnúť o stanovení finančného limitu na odberateľa, jeho zvýšení, 
resp. znížení. Na požiadanie zašle faktor postupcovi zoznam platných limitov. 

 
4.  V ponuke na postúpenie pohľadávok faktorovi na predpísanom formulári „Zmluva o postúpení 

pohľadávok“ sa postupca zaväzuje označiť najmä: 
� názov odberateľa (meno dlžníka), PSČ, IČO,  
� číslo faktúry ponúkanej pohľadávky, dátum jej vzniku, jej výšku, dátum splatnosti  
� všetky skutočnosti podstatné pre uplatnenie ponúkanej pohľadávky, najmä všetky protesty, 

námietky, reklamácie odberateľa voči ponúkanej pohľadávke, 
� pripojiť kópie faktúr s cesijnou klauzulou, ktorými bola ponúkaná pohľadávka fakturovaná    

odberateľovi,  
� pripojiť doklad preukazujúci dodávku tovarov alebo služieb odberateľovi (napr. preberací 

protokol alebo dodací list podpísaný odberateľom), 
� a pripojiť iné faktorom požadované doklady. 

 
5.  Ponuka na postúpenie pohľadávok na inom, ako faktorom predpísanom formulári „Zmluva 

o postúpení pohľadávok“, sa považuje za nepodanú. Nebude faktorom akceptovaná ponuka na 
postúpenie pohľadávky podpísaná inou osobou ako je štatutárny orgán postupcu alebo Zástupca 
postupcu. Postupca zodpovedá faktorovi, že ním zaslané doklady budú podpísané osobami 
oprávnenými konať v mene postupcu v zmysle Obchodného zákonníka. V prípade porušenia 
vyššie uvedenej povinnosti postupcu, sa postupca zaväzuje zaplatiť faktorovi zmluvnú pokutu vo 
výške odplaty uhradenej faktorom postupcovi na základe takto predložených dokladov. 

 
6.  Jednotlivá zmluva o postúpení pohľadávok medzi faktorom a postupcom je uzatvorená tým, že 

faktor na formulári „Zmluva o postúpení pohľadávok“ obsahujúcom ponuku postupcu na 
postúpenie pohľadávok vyznačí prijatie ponuky na postúpenie pohľadávok, prípadne tiež uvedie, 
ktoré konkrétne ponúkané pohľadávky odmieta. V prípade odmietnutia len niektorých ponúkaných 
pohľadávok je zmluva o postúpení pohľadávok uzavretá v rozsahu, v ktorom faktor ponúkané 
pohľadávky prijal.  Faktor oznámi postupcovi uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávok tým, že 
jednu kópiu zmluvy o postúpení pohľadávok zašle postupcovi.   

 
7.  Bez výslovného súhlasu faktora postupca nie je po postúpení pohľadávky oprávnený vstupovať  

do rokovaní a dohôd s odberateľmi, ktoré by mali právny alebo vecný dosah na plnenie z 
predmetnej pohľadávky.   

 



8.  Po uzatvorení zmluvy o postúpení pohľadávok je postupca povinný túto skutočnosť vyznačiť vo 
svojich účtovných záznamoch. Postupca sa zaväzuje zaúčtovať vo svojich účtovných knihách 
predaj pohľadávky z dodávky tovaru alebo služieb voči odberateľovi a zaúčtovať vznik 
pohľadávky voči faktorovi titulom ceny za postúpenie pohľadávky, a zodpovedá faktorovi za 
dodržanie týchto povinností.  Postupca sa tiež zaväzuje odovzdať faktorovi všetky doklady 
potrebné na uplatnenie postúpenej pohľadávky do 5 pracovných dní odvtedy, ako ho o to faktor 
požiada.  

 
9.  Ak ponuka postupcu alebo doklady predložené postupcom neobsahujú dohodnuté náležitosti, 

prípadne postupca nepredloží faktorovi ďalšie ním vyžadované doklady potrebné na rozhodnutie 
o uzatvorení zmluvy o postúpení pohľadávky, faktor vyzve postupcu, aby vytýkané nedostatky 
odstránil. Deň doručenia opravenej alebo doplnenej ponuky a dokladov faktorovi sa považuje za 
deň doručenia novej ponuky na postúpenie pohľadávok. 

 
10.  Faktor je oprávnený podľa svojho uváženia odmietnuť ponúknuté pohľadávky zo strany postupcu, 

pričom dôvodom môže byť najmä neplnenie zmluvných záväzkov zo strany odberateľov, príp. 
postupcu. 

 
 

5. Výhrada vlastníctva 
 

1. Pokiaľ to neodporuje obchodným zvyklostiam, postupca sa zaväzuje dohodnúť písomne 
v dokladoch preukazujúcich dodanie tovaru odberateľovi (napr. v dodacom liste) výhradu 
vlastníckeho práva k dodávanému tovaru až do úplného zaplatenia ceny za dodaný tovar bez 
ohľadu na to, kedy došlo k odovzdaniu a prevzatiu tovaru. Postupca je oprávnený splnomocniť 
odberateľa na dispozíciu s tovarom, ktorého vlastníkom je postupca, pokiaľ je to v danom 
obchodnom vzťahu obvyklé a neodporuje to zásadám poctivého obchodného styku. Pokiaľ 
postupca v zmysle dohody s odberateľom zabezpečí poistenie tovaru alebo služieb, je povinný 
zároveň zabezpečiť vinkuláciu poistných plnení v prospech faktora a tieto skutočnosti zároveň 
preukázať faktorovi. 

 
2.  V prípade ponuky pohľadávky postupcom faktorovi, ktorá vznikla z dodania tovaru odberateľovi    

s  výhradou vlastníctva, platí, že pokiaľ v ponuke na odkúpenie pohľadávky postupca neuvedie 
inak, ponúka postupca faktorovi aj prevod vlastníckeho práva k dodanému tovaru. Postupca je 
však povinný výslovne uviesť v ponuke faktorovi, že ponuka obsahuje aj ponuku na prevod 
vlastníckeho práva k dodanému tovaru. 

 
3.  Vlastníctvo k tovaru dodanému odberateľovi sa prevádza na faktora prijatím ponuky na odkúpenie 

pohľadávky vyplývajúcej z dodávky  uvedeného tovaru, pokiaľ faktor výslovne neuvedie inak. 
 
4.  Ak odberateľ tovar vráti z akýchkoľvek príčin, faktor je oprávnený k jeho prevzatiu. Faktor môže 

určiť, že vrátený tovar musí prevziať postupca. Ak odberateľ vráti tovar postupcovi, alebo tovar 
podľa pokynu faktora prevezme postupca, je povinný o tom do troch dní informovať faktora, riadiť 
sa ďalej pokynmi faktora, spravovať vrátený tovar s náležitou odbornou  starostlivosťou a na 
vlastné náklady. 

 
5.  Faktor je oprávnený v prípade vrátenia tovaru z akéhokoľvek dôvodu tento predať za - v  danom 

čase a mieste – najvyššiu dosiahnuteľnú cenu. Predaj uskutoční faktor na náklady postupcu. 
Faktor je povinný vopred o predaji tovaru upovedomiť postupcu. Výťažok predaja vráteného 
tovaru sa prevedie na účet faktora. Faktor výťažok predaja použije na uspokojenie všetkých 
svojich pohľadávok voči postupcovi a prípadný zvyšok postupcovi vyplatí. 

 
6.  Postupca je povinný oboznámiť faktora s dodacími podmienkami používanými pri dodávkach 

tovaru alebo služieb odberateľovi, na základe ktorých vznikajú pohľadávky postupované na 
faktora. V prípade faktorovej žiadosti o zmenu uvedených dodacích podmienok z dôvodu 
nesúladu s Faktoringovou zmluvou alebo týmito OP, je postupca povinný nesúlad dodacích 
podmienok s Faktoringovou zmluvou a týmito OP odstrániť. 

 
 

 



6. Cena  za postúpenie poh ľadávky 
 

1.  Faktor môže jednostranne odoprieť zaplatiť cenu (odplatu) za postúpenie pohľadávky, alebo jej 
časť,  v zmysle Faktoringovej zmluvy, ak: 
� postupca neplní riadne a včas svoje záväzky či povinnosti uvedené vo Faktoringovej zmluve 

a/alebo v týchto OP, 
� odberateľ neplní riadne a včas postúpené pohľadávky,  
� bonita postúpených pohľadávok voči odberateľovi je podľa posúdenia faktorom sporná, 
� nastanú okolnosti uvedené v článku 12 odsek 1 OP.  

 
Pokiaľ sa dôvody na odopretie zaplatenia ceny (odplaty)  za postúpenie pohľadávok týkajú iba 
niektorého odberateľa, môže faktor odoprieť zaplatiť cenu len za pohľadávky voči tomuto 
odberateľovi.  

 
2.  Všetky platby faktora postupcovi v zmysle Faktoringovej zmluvy a týchto OP faktor zaplatí 

bezhotovostným prevodom na účet postupcu uvedený vo Faktoringovej zmluve.  
 
3. Ak bude na postupcu vyhlásený konkurz alebo povolená rešrukturalizácia, dňom vydania 

uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie sa znižuje celá cena (odplata) 
za postúpenú pohľadávku (článok VII odsek 1 Faktoringovej zmluvy)  na výšku prvej časti ceny 
(odplaty) za postúpenú pohľadávku uvedenú v článku VII odsek 2 Faktoringovej zmluvy.  

 
 

7. Právo spätného postúpenia poh ľadávok 
 
1.  Faktor môže voči postupcovi uplatniť písomne právo spätného postúpenia pohľadávok. 

Uplatnením tohto práva nastáva rozväzovacia podmienka, na základe ktorej sa zrušuje zmluva 
o postúpení pohľadávok v časti týkajúcej sa pohľadávok, ktorých sa týka uplatnenie práva 
spätného postúpenia pohľadávok. Účinky rozväzovacej podmienky nastávajú ku dňu doručenia 
oznámenia o uplatnení práva spätného postúpenia pohľadávok postupcovi (ex nunc). 
Rozväzovacou podmienkou nie je dotknutá povinnosť postupcu zaplatiť faktorovi zmluvné pokuty, 
náhradu škody, faktoringový poplatok, faktoringovú províziu, úrok a úrok z omeškania podľa 
Faktoringovej zmluvy a OP, nárok na zaplatenie ktorých vznikol počas trvania zmluvy o postúpení 
pohľadávok.  

 
2.  Faktor v uplatnení práva spätného postúpenia pohľadávok musí špecifikovať pohľadávku, ku 

ktorej toto právo uplatňuje. Toto právo môže faktor uplatniť do 4 rokov od splatnosti pohľadávky.  
 
3.  V prípade uplatnenia práva spätného postúpenia pohľadávok postupca vráti faktorovi už 

zaplatenú cenu za postúpenie pohľadávok, ktorých sa uplatnenie tohto práva týka, a to najneskôr 
do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o uplatnení tohto práva.  

 
4.  Uplatnenie práva spätného postúpenia pohľadávok oznámi faktor postupcovi písomnou formou, 

pričom pre doručovanie prejavu o uplatnení tohto práva platí primerane ustanovenie článku 14 
odsek 2 týchto OP. Na účely účtovných záznamov faktora a postupcu je rozhodujúci dátum 
uvedený na oznámení o uplatnení tohto práva. Postupca je zároveň povinný zabezpečiť 
oznámenie dlžníkom o spätnom postúpení pohľadávok, ktoré budú uvedené v prílohe tlačiva - 
Oznámenie o vrátení pohľadávok. 

 
 

 8. Ručiteľské vyhlásenie 
 
1.  Postupca ručí za úplné uhradenie každej pohľadávky, ktorú postúpi faktorovi. Na ručenie sa 

vzťahujú ustanovenia § 303 a nasl. Obchodného zákonníka. Faktor toto ručiteľské vyhlásenie 
prijíma. 

 
2.  Ručenie postupcu za úplné uhradenie konkrétnej postúpenej pohľadávky vzniká uzatvorením 

zmluvy o postúpení pohľadávok, predmetom ktorej je postúpenie tejto konkrétnej pohľadávky. 
Ručenie zaniká zaplatením pohľadávky vrátane príslušenstva a sankcií z nej vyplývajúcich a s 
ňou spojených. 



 
3.  Ak odberateľ neuhradí postúpenú pohľadávku v termíne splatnosti, je faktor oprávnený  vyzvať 

postupcu ako ručiteľa na splnenie pohľadávky za odberateľa ako dlžníka, a to aj bez 
predchádzajúcej písomnej výzvy odberateľovi. Faktor je oprávnený jednostranným právnym 
úkonom započítať svoju pohľadávku voči postupcovi z titulu ručenia oproti pohľadávke postupcu 
voči faktorovi z titulu zaplatenia ceny za postúpenie pohľadávky. Postupca je povinný uviesť         
v ponuke na postúpenie pohľadávky túto klauzulu: 
„Postupca ponúka faktorovi ručenie za úplné uhradenie uvedených ponúkaných pohľadávok 
vrátane ich príslušenstva.“ 

 
 

9. Započítanie poh ľadávok 
 
1.  Faktor je oprávnený si jednostranným právnym úkonom započítať svoje splatné  aj nesplatné 

pohľadávky voči postupcovi oproti splatným aj nesplatným pohľadávkam postupcu voči faktorovi.  
 
2.  Bez výslovnej písomnej dohody s faktorom postupca nie je oprávnený jednostranným právnym 

úkonom započítať žiadne svoje pohľadávky voči faktorovi oproti pohľadávkam faktora voči 
postupcovi. 

 
3.  Postupca nie je oprávnený postúpiť akékoľvek  pohľadávky voči faktorovi na tretie osoby a ani 

založiť pohľadávky voči faktorovi v prospech tretích osôb. 
 
4.  Pre doručovanie prejavu o započítaní pohľadávok platí primerane ustanovenie článku 14 odsek 2 

týchto OP. 
 
 

10. Vymáhanie poh ľadávok 
 

1.  Vymáhanie pohľadávok vykonáva  faktor vo svojom mene. Faktor je oprávnený viesť mimosúdne 
aj súdne vymáhanie pohľadávky. Po začatí vymáhania pohľadávky faktor mesačne predloží 
postupcovi správu o stave vymáhania.  

 
2.  Postupca sa zaväzuje zaplatiť faktorovi zmluvnú pokutu v prípade, keď pohľadávka postúpená 

faktorovi nie je úplne uhradená v čase splatnosti. Faktor je oprávnený uplatniť a fakturovať každú 
časť zmluvnej pokuty samostatne a postupca je povinný zaplatiť faktorovi zmluvnú pokutu do 10 
dní od jej uplatnenia; týmto nie je dotknutý nárok faktora na náhradu škody voči postupcovi  (napr. 
náklady vynaložené na vymáhanie postúpenej pohľadávky) presahujúci výšku zmluvnej pokuty.  

 
Výška zmluvnej pokuty je stanovená nasledovne: 
I.  Pri mimosúdnom vymáhaní zahŕňajúcom písomné upomínanie nad rámec bežne 

poskytovaných služieb, osobné návštevy inkasných zástupcov, uzatváranie dohôd o splácaní 
a pod. je faktor oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške: 
- 150,- EUR pri začatí mimosúdneho vymáhania, plus 
- 12%  z nominálnej hodnoty vymáhanej pohľadávky, 
obe na základe mesačného zúčtovania vo forme správy o vymáhaní. 

II.  Pri súdnom vymáhaní je faktor oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške: 
- 6% z  nominálnej hodnoty vymáhanej pohľadávky, minimálne však 200,- EUR, plus 
- 10% z  nominálnej hodnoty vymáhanej pohľadávky,  
obe na základe mesačného zúčtovania vo forme správy o vymáhaní;  
 Ak faktor vymôže voči odberateľovi celú pohľadávku vrátane jej príslušenstva a práv s ňou 
súvisiacich, faktor sa zaväzuje vrátiť postupcovi už zaplatenú časť zmluvnej pokuty vo výške 
4% z nominálnej hodnoty vymáhanej pohľadávky. 
Nároky na zmluvnú pokutu podľa bodu I. a II. patria faktorovi popri sebe. 

 
3.  Záväzok postupcu zaplatiť zmluvnú pokutu nezaniká tým, že faktor následne uplatní právo 

spätného postúpenia pohľadávky.  
 
4.  Ak odberateľ neuhradil postúpenú pohľadávku v celom rozsahu v čase splatnosti, postupca je 

povinný na výzvu faktora predložiť do 3 pracovných dní v origináli všetky informácie a dokumenty, 



ktoré môže faktor považovať za dôležité za účelom  vymáhania postúpenej pohľadávky napr. 
všetky objednávky, zmluvy, faktúry, dodacie listy, preberacie protokoly, dopravné doklady, 
korešpondenciu vrátane doručeniek a podacích lístkov, upomienky, reklamácie, dobropisy. 

 
11. Zmluvná pokuta  

 
Ak postupca poruší svoje povinnosti uvedené v článku VII. odsek 5 Faktoringovej zmluvy a v  článku 
V. odsek 1 až 3,   článku 3 odsek 1 až 4, článku 4 odsek 7, 9, článku 5 odsek 4, článku 9 odsek 2 a 3, 
článku 10 odsek 4, článku 13 odsek 2, 4, 5, 7, 8, 10, článku 12 odsek 1 odrážka piata, desiata 
a trinásta týchto OP, zaväzuje sa zaplatiť faktorovi zmluvnú pokutu vo výške 3.350,- EUR za každé 
jedno porušenie každej jednej povinnosti; nárok na náhradu škody v celom rozsahu tým nie je 
dotknutý. 
 

12. Ukon čenie Faktoringovej zmluvy 
 
1.  Faktor je oprávnený odstúpi ť od Faktoringovej zmluvy  v prípade podstatného porušenia (§ 345 

ods. 2 Obchodného zákonníka) Faktoringovej zmluvy a týchto OP zo strany postupcu. Za  
podstatné porušenie Faktoringovej zmluvy nad rámec ustanovenia § 345 ods. 2 Obch. zák. sa 
považuje tiež: 
• postupcovi hrozí, alebo je v úpadku, alebo je v druhotnej platobnej neschopnosti, čo i len vo 

vzťahu s niektorým z odberateľov uvedeným v Zozname odberateľov,  
• proti postupcovi bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo súd proti nemu vydal 

uznesenie o začatí konkurzného konania, alebo súd na neho vyhlásil konkurz,  
• došlo k povereniu správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku na postupcu, alebo 

bol podaný na postupcu návrh na povolenie reštrukturalizácie, alebo súd vydal proti nemu 
uznesenie o začatí reštrukturalizačného konania, 

• proti postupcovi ako povinnému sa začala exekúcia na základe návrhu tretej osoby ako 
oprávneného, 

• postupca je v omeškaní s plnením svojich záväzkov voči faktorovi po dobu dlhšiu  ako 30 dní, 
• suma pripadajúca na odberateľove dobropisy, reklamácie, prípadné započítania pohľadávok 

voči postupcovým alebo faktorovým pohľadávkam,  a iné odberateľom krátené platby prekročí 
v ktoromkoľvek okamihu 10% celkovej nominálnej hodnoty postúpených pohľadávok voči 
tomuto odberateľovi, 

• postupca stratil oprávnenie na podnikanie, 
• nastali skutočnosti, na základe ktorých sa podľa zákona zrušuje postupca, ktorý je právnickou 

osobou,  
• postupca, ktorý je fyzickou osobou, stratil spôsobilosť na právne úkony, 
• postupca nedocielil zánik všetkých dohôd o započítavaní vzájomných pohľadávok 

s odberateľmi, alebo uzatvára nové dohody o započítavaní s odberateľmi, 
• ak dôjde k  takej  zmene v osobách akcionárov alebo spoločníkov postupcu, ktorý je 

právnickou osobou, že sa zmenia osoby majúce nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov 
v spoločnosti oproti stavu, ktorý tu bol v čase uzavretia Faktoringovej zmluvy, 

• ak sa vznesie obvinenie v trestnom konaní proti postupcovi, ktorý je fyzickou osobou, proti 
spoločníkom postupcu, členom orgánov a prokuristom postupcu, ktorý je právnickou osobou,  

• ak postupca po uzavretí Faktoringovej zmluvy uzavrel akúkoľvek dohodu s odberateľom 
alebo treťou osobou, ktorá je v rozpore s ustanoveniami Faktoringovej zmluvy a týmito OP. 

 
2.  V ostatných prípadoch porušenia záväzku alebo povinnosti jednou zmluvnou stranou, môže 

druhá zmluvná strana odstúpi ť od Faktoringovej zmluvy  spôsobom ustanoveným Obchodným 
zákonníkom pre nepodstatné porušenie zmluvy.  

 
3.  Faktor je oprávnený vypoveda ť Faktoringovú zmluvu  kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu. 

V tomto prípade je výpovedná lehota dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená postupcovi. 

 
4.  Postupca je oprávnený vypoveda ť Faktoringovú zmluvu  aj bez uvedenia dôvodu, v takom 

prípade je výpovedná lehota trojmesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená faktorovi.  

 



5.  Iné spôsoby ukončenia Faktoringovej zmluvy ustanovuje Obchodný zákonník.  
 
6.  Po ukončení Faktoringovej zmluvy zostávajú naďalej v účinnosti tie jej ustanovenia a ustanovenia 

OP,  podľa ktorých sa vyporiadajú právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré vznikli počas 
trvania Faktoringovej zmluvy. Ukončením Faktoringovej zmluvy nie je dotknutá účinnosť 
jednotlivých zmlúv o postúpení pohľadávok uzavretých do ukončenia Faktoringovej zmluvy; 
právne vzťahy z týchto jednotlivých zmlúv o postúpení pohľadávok sa naďalej aj po ukončení 
Faktoringovej zmluvy vyporiadajú podľa Faktoringovej zmluvy a OP. 
Ukončením Faktoringovej zmluvy nie je dotknutá povinnosť postupcu zaplatiť faktorovi zmluvné 
pokuty, náhradu škody, faktoringový poplatok,  úrok a úrok z omeškania, poplatok za stanovenie 
limitu na odberateľa a poplatok za overenie bonity odberateľa podľa Faktoringovej zmluvy a OP, 
nárok na zaplatenie ktorých vznikol počas trvania Faktoringovej zmluvy a jednotlivých zmlúv 
o postúpení pohľadávok, ktoré boli uzavreté pred ukončením Faktoringovej zmluvy. Ukončením 
Faktoringovej zmluvy nie je dotknuté zabezpečenie záväzkov  postupcu v prospech faktora,  ktoré 
vzniklo počas trvania Faktoringovej zmluvy a jednotlivých zmlúv o postúpení pohľadávok, ktoré 
boli uzavreté pred ukončením Faktoringovej zmluvy.  

 
7.  V okamihu ukončenia Faktoringovej zmluvy sa stávajú všetky pohľadávky faktora voči postupcovi 

splatnými. Faktor môže aj po ukončení Faktoringovej zmluvy uplatniť právo spätného postúpenia 
pohľadávok, pričom uplatnením tohto práva nastáva rozväzovacia podmienka, na základe ktorej 
sa zrušuje zmluva o postúpení pohľadávok v časti týkajúcej sa pohľadávok, ktorých sa týka 
uplatnenie práva spätného postúpenia pohľadávok. Účinky rozväzovacej podmienky nastávajú ku 
dňu doručenia oznámenia o uplatnení práva spätného postúpenia pohľadávok postupcovi (ex 
nunc).     

 
 

13. Spolo čné  ustanovenia  
 

1.  Všetky ponuky na postúpenie pohľadávok, ostatné oznámenia postupcu faktorovi a iným osobám, 
a iné úkony je postupca povinný vykonávať na formulároch, ktoré na ten účel určí faktor. Ak faktor 
formulár neurčí, postupca je na oznámení povinný uviesť všetky Faktoringovou zmluvou a týmito 
OP stanovené a faktorom požadované údaje. Faktor je oprávnený obsah každého z formulárov 
zmeniť jednostranným právnym úkonom (taktiež môže určiť nový formulár pre ďalšie úkony)  a je 
povinný túto zmenu oznámiť postupcovi. 

 
2.  Ak zaplatí odberateľ už postúpenú pohľadávku postupcovi, postupca je povinný na svoje náklady 

plnenie prijaté titulom postúpenej pohľadávky do piatich dní vydať faktorovi. Taktiež je postupca 
o takomto plnení odberateľa povinný informovať faktora do troch dní od prijatia plnenia. Zmenky a 
šeky poskytnuté odberateľmi za týchto okolností je povinný postupca pred vydaním faktorovi 
označiť blankoindosamentom. Ak tieto zmenky a šeky budú obsahovať rektadoložku, je postupca 
povinný tieto cenné papiere previesť na faktora formou postúpenia pohľadávky. 

 
3.  Na zabezpečenie svojej pohľadávky voči postupcovi alebo odberateľovi je faktor oprávnený od 

postupcu kedykoľvek požadovať aj iné pre faktora vhodné formy zabezpečenia. 
 
4.  Všetky informácie, ktoré sa dozvie postupca alebo faktor o druhej zmluvnej strane pri činnostiach 

vyplývajúcich z Faktoringovej zmluvy,  sú dôverné a žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená 
ich sprístupniť tretím osobám bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Tento zákaz platí aj 
po ukončení Faktoringovej zmluvy, najviac však tri roky od jej ukončenia. 

 
5.  Postupca a faktor sa zaväzujú poskytovať si vzájomne všetky údaje, ktoré sú podstatné pri 

vykonávaní Faktoringovej zmluvy. Postupca sa zaväzuje umožniť faktorovi nahliadnutie do 
účtovníctva a iných dokumentov a poskytnúť mu všetky odpovede na ním položené otázky v 
rozsahu potrebnom na zistenie alebo preverenie údajov potrebných na vykonávanie 
Faktoringovej zmluvy, najmä na overenie alebo posúdenie údajov v účtovných výkazoch.  V 
prípade zistenia porušenia ustanovení Faktoringovej zmluvy, týchto OP, alebo príslušných 
právnych predpisov, znáša náklady za uskutočnenie uvedených preverovacích úkonov postupca, 
inak ich znáša faktor. 

 



 6. Postupca je povinný do troch pracovných dní informovať faktora o tom, že začal rokovania:  o 
predaji alebo kúpe podniku alebo jeho časti, o zmene právnej formy postupcu, o zlúčení, splynutí 
alebo rozdelení postupcu. Postupca je povinný informovať faktora aj o tom, že  sa zamýšľa taká  
zmena v osobách akcionárov alebo spoločníkov postupcu, ktorý je právnickou osobou, že sa 
zmenia osoby majúce nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov v spoločnosti oproti stavu, ktorý tu 
bol v čase uzavretia Faktoringovej zmluvy. 

 
7.  Postupca je povinný do troch pracovných dní informovať faktora o spochybňovaní kúpnej zmluvy 

alebo inej zmluvy odberateľom, na základe ktorej vznikla pohľadávka postúpená faktorovi, resp. o 
vyhláseniach o odstúpení od tejto zmluvy, ako aj o oznámení vád plnení, o uplatnení nárokov 
odberateľov voči postupcovi, o vydaní dobropisov a o vrátení tovaru, a zároveň bezodkladne 
vyhovieť oprávnenej žiadosti odberateľa, týkajúcej sa odstránenia vád dodávky. 

 
8.  Postupca je povinný do troch pracovných dní informovať faktora o tom, že: 1.  postupcovi hrozí, 

alebo je v úpadku, alebo je v druhotnej platobnej neschopnosti a ktorý odberateľ ju zapríčinil,  2. 
postupca je účastníkom súdneho konania (najmä ako žalovaný), je účastníkom exekučného 
konania (najmä ako povinný), 3. bol proti postupcovi podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, súd 
proti nemu vydal uznesenie o začatí konkurzného konania, súd na neho vyhlásil konkurz, došlo 
k povereniu správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku, bol podaný návrh na povolenie 
reštrukturalizácie, súd vydal proti nemu uznesenie o začatí reštrukturalizačného konania.  

 
9.  Postupca je povinný vypracovávať a predkladať štvrťročne faktorovi svoju súvahu a výkaz ziskov 

a strát v úplnej forme, a predkladať bezprostredne po ich vypracovaní. 
 
10. Postupca oznámi faktorovi zoznam účtov vedených v iných finančných inštitúciách. 
 
11. Postupca súhlasí s tým, aby faktor poskytol informácie ohľadom právnych vzťahov a skutočností 

súvisiacich s Faktoringovou zmluvou Československej obchodnej banke, a. s., so sídlom v 
Slovenskej republike, spoločnosti ČSOB Factoring, a. s., so sídlom v Českej republike, 
spoločnosti KBC BANK N.V. v Belgickom kráľovstve, KBC INSURANCE N.V. v Belgickom 
kráľovstve, poisťovateľovi, s ktorým faktor uzavrie poistnú zmluvu týkajúcu sa poistenia 
postúpených pohľadávok, ako aj právnickým osobám, ktoré sú v zmysle platného Obchodného 
zákonníka ovládané týmto subjektmi, a zároveň aj subjektom, s ktorými je faktor v zmluvnom 
vzťahu upravujúcom podmienky poskytovania predmetných údajov. Postupca je povinný 
poskytovať na požiadanie poisťovateľovi, s ktorým faktor uzavrie poistnú zmluvu týkajúcu sa 
poistenia postúpených pohľadávok, všetky potrebné údaje za účelom sledovania a preverovania 
dôveryhodnosti, ekonomickej situácie a platobnej schopnosti odberateľov postupcu a s tým 
súvisiacej analýzy rizika.  

 
 

14. Záverečné ustanovenia 
 

1.  Faktor si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto OP v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov ich zverejnením vo svojich obchodných priestoroch, príp. vo verejne 
dostupných častiach informačného systému ČSOB, a.s. banky alebo iným spôsobom uvedeným v 
týchto OP. Ak postupca neprejaví so zmenou OP do desiatich (10) dní od zverejnenia zmeny OP 
výslovný písomný nesúhlas, zmenené znenie OP je pre zmluvné strany Faktoringovej zmluvy 
záväzné odo dňa ich zverejnenia vyššie uvedeným spôsobom. 

 
2.   Faktor zasiela písomnosti adresované postupcovi poštou na adresu sídla/ miesta podnikania 

postupcu zapísanú v obchodnom alebo inom zákonom ustanovenom registri, prípadne na inú s 
postupcom dohodnutú adresu. Postupca zasiela písomnosti adresované faktorovi poštou na 
adresu sídla faktora zapísanú v obchodnom registri. Ak je písomnosť zasielaná faktorom ako 
obyčajná zásielka, považuje sa za doručenú na piaty (5.) pracovný deň po jej odoslaní. Pokiaľ 
postupca svojím konaním alebo opomenutím zmaril doručenie písomnosti a písomnosť sa vráti 
ako nedoručená, účinky doručenia nastávajú v deň, keď bude písomnosť/zásielka vrátená 
faktorovi. Pokiaľ sa písomnosť vráti ako nedoručená, hoci bola zaslaná spôsobom uvedeným 
v prvej vete tohto odseku, účinky doručenia nastávajú v deň, keď bude písomnosť/zásielka 
vrátená faktorovi. Účinky doručenia nastávajú aj vtedy, ak postupca odmietne prevziať písomnosť 
(dňom odmietnutia sa písomnosť považuje za doručenú).   



 
3.  Ustanovenia predošlých odsekov nebránia tomu, aby si faktor a postupca písomne dohodli iný 

spôsob zasielania určitých druhov písomností a podkladov, napr. mailom alebo faxom.   
 
4.  Pri dokumentoch predkladaných v inom ako v slovenskom alebo v českom jazyku je faktor 

oprávnený požadovať od postupcu úradný preklad predložených dokumentov, pričom náklady na 
úradný preklad znáša postupca.  

 
5.  Faktor nezodpovedá v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov za škodu spôsobenú 

okolnosťami, ktoré nastali nezávisle na vôli faktora a ktoré mu bránia v splnení jeho povinností, ak 
nemožno rozumne predpokladať, že by faktor tieto okolnosti alebo ich následky odvrátil, alebo 
prekonal. Ak nastane niektorá z okolností, ktorá vylučuje zodpovednosť faktora, vykoná faktor 
opatrenia na účely zmiernenia nepriaznivých následkov na postupcu, ktoré je možné od faktora v 
spravodlivo očakávať.  

 
6.  Faktor môže uplatniť voči postupcovi svoje nároky alebo pohľadávky aj v inej mene, na akú znie 

tento nárok alebo pohľadávka, pričom rozhodujúcim kurzom je kurz Československej obchodnej 
banky a.s. devíza- predaj účinný ku dňu uplatnenia pohľadávky alebo nároku voči postupcovi. 
Pokiaľ  dochádza k započítaniu pohľadávok podľa článku 9., pričom pohľadávky znejú na rôzne 
meny, kurzom rozhodujúcim pre započítanie je kurz Československej obchodnej banky a.s. 
devíza- predaj účinný ku dňu odoslania započítacieho prejavu; faktor má výlučné právo určiť,  na 
ktorú menu sa započítavané pohľadávky prepočítajú pre účely započítania.  

 
7.  Neoddeliteľnými a záväznými súčasťami týchto OP sú tieto prílohy:  

1. Vzor formuláru Zmluva o postúpení pohľadávok 
2. Vzor notifikačného listu  
3. Objednávka stanovenia úverového limitu 
4. Vzor Rozhodnutie o úverovom limite 

 
 

15. Osobitné ustanovenia OP pre bezregresný faktori ng 
 

Základné ustanovenia 
 
1.  Tieto ustanovenia sa použijú iba v prípade , keď sa na tom faktor a postupca výslovne písomne 

dohodnú.  
 
2.  V prípade použitia týchto osobitných ustanovení pre bezregresný faktoring sa nepoužijú 

ustanovenia  článku 6 odsek 1 odrážka druhá pokiaľ postupca postúpil na faktora financovateľné 
pohľadávky pred doručením oznámenia faktora o zrušení úverového limitu na príslušného 
odberateľa; ustanovenia článku 8, článku 10 odsek 1 veta druhá, článku 10 odsek 2 a 3, článku 
12 odsek 1 odrážka piata a odrážka jedenásta týchto OP. Ustanovenie článku 7 týchto OP sa 
použije iba v prípadoch, keď to tak výslovne ustanovujú  tieto osobitné ustanovenia.  Ostatné 
ustanovenia týchto OP sa použijú  aj pre bezregresný faktoring.  

 
3.  Bezregresným faktoringom sa rozumie  taký faktoring, keď u odberateľov, pre ktorých faktor 

stanovil úverový limit, zaplatí faktor postupcovi cenu (odplatu) za postúpenie pohľadávky v lehote, 
vo výške a spôsobom ustanovaným týmito OP a Faktoringovou zmluvou, aj v prípade, keď 
odberateľ postúpenú pohľadávku faktorovi neuhradil alebo uhradil iba čiastočne. Faktor 
prevezme riziko neplatenia   vo vzťahu k jednotlivým odberateľom postupcu na základe 
stanovenia úverových limitov pre jednotlivých odberateľov uvedených v Zozname odberateľov, 
a to na základe vlastného posúdenia ich bonity. 

 
4.  Rizikom neplatenia   sa rozumie riziko neuhradenia pohľadávky voči odberateľovi, ku ktorému 

môže dôjsť najmä v dôsledku platobnej neschopnosti odberateľa. 
 
5.  Prevzatím rizika neplatenia sa rozumie záväzok faktora uhradiť postupcovi cenu (odplatu) za 

postúpenú pohľadávku vo výške, za podmienok a spôsobom ustanoveným vo Faktoringovej 
zmluve a týchto OP, a to aj v prípade, že postúpenú pohľadávku odberateľ úplne alebo čiastočne 
faktorovi neuhradil. 



 
6.  Úverovým limitom  sa rozumie maximálna čiastka (vrátane DPH) pre každého jednotlivého 

odberateľa stanovená faktorom po zhodnotení platobnej schopnosti odberateľa, do výšky ktorej je 
faktor najviac schopný prevziať riziko neplatenia od postupcu. Limit stanoví faktor v „Rozhodnutí 
o limite“, ktoré doručí postupcovi. Ak odberateľ postúpenú pohľadávku alebo jej časť faktorovi 
neuhradí do 60 dní od jej splatnosti, úverový limit na tohto odberateľa automaticky zaniká a nárok 
na prevzatie rizika. 

 
7.  Platobnou neschopnos ťou  sa u každého odberateľa  rozumie celkové alebo čiastočné 

neuhradenie pohľadávky odberateľom 60. deň po dátume splatnosti pohľadávky.  
 
 

 
Stanovenie úverových limitov 

 
9.  Za účelom stanovenia úverových limitov voči odberateľom postupcu predloží postupca faktorovi 

objednávku stanovenia úverového limitu, ktorej záväzný vzor je v prílohe týchto OP. Postupca tiež 
predloží faktorovi zoznam všetkých odberateľmi neuhradených pohľadávok  s výslovným 
uvedením pohľadávok, ktoré sú po splatnosti viac ako 30 dní; súčasne sa postupca zaväzuje 
faktora informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú mu známe a ktoré by mohli byť dôležité 
pre vyhodnotenie odberateľa z hľadiska jeho platobnej schopnosti a pre posúdenie rizika 
neplatenia.  

 
10. Po prijatí objednávky podľa predošlého odseku upovedomí faktor zaslaním rozhodnutia 

o úverovom limite postupcu o tom, na akú sumu úverový limit stanovil; záväzný vzor rozhodnutia 
o úverovom limite je prílohou týchto OP. Faktor nie je povinný odôvodňovať postupcovi svoje 
rozhodnutie o úverovom limite. 

 
11. Faktor prevezme riziko neplatenia do výšky úverového limitu za predpokladu, že budú dodržané 

všetky ustanovenia Faktoringovej zmluvy a týchto OP. 
 
 

Podmienky prevzatia rizika neplatenia 
 

12.  Faktor prevezme riziko neplatenia  plynúce z pohľadávok, pre ktoré stanovil úverový limit, 
maximálne do výšky limitu,  iba  za  týchto  podmienok:       
a/   postupca úplne splnil svoje povinnosti podľa Faktoringovej zmluvy a týchto OP, 
b/  postupca ani faktor nedostal žiadne informácie o platobnej neschopnosti odberateľa, či iných 

okolnostiach brániacich prevzatiu rizika neplatenia, 
c/   postupované pohľadávky majú vlastnosti podľa článku 3 odsek 1 až 3 týchto OP, a nenastala 

žiadna okolnosť uvedená v článku 3 odsek 4 a článku 12 odsek 1 týchto OP,  
d/  splatnosť postupovaných pohľadávok nepresahuje maximálnu lehotu splatnosti stanovenú 

dohodou faktora s postupcom,  
e/   pohľadávky vznikli až po dátume, ku ktorému faktor stanovil pre daného odberateľa úverový 

limit,  
f/   postupca písomne dohodol s odberateľom výhradu vlastníckeho práva  v súlade s článkom 5 

týchto OP, 
g/   postupca tovar alebo služby odberateľovi riadne a včas dodal, a odberateľ dodaný tovar 

alebo služby riadne a bez výhrad prevzal.  
 
13. Prevzatie rizika neplatenia je vylú čené pri pohľadávkach postupcu vyplývajúcich z právnych 

vzťahov medzi postupcom a: 
 

a/   orgánmi verejnej moci alebo osobami, ktorých majetok nie je prípustné postihnúť exekúciou, 
konkurzom, reštrukturalizáciou prípadne iným podľa zákona núteným vymáhaním 
pohľadávky, 

b/   odberateľmi postupcu, keď postupca a odberateľ majú vzájomne postavenie ovládajúcej 
alebo ovládanej osoby (§ 66a Obchodného zákonníka), alebo keď postupca, člen jeho 
štatutárneho alebo dozorného orgánu, alebo jeho prokurista na strane jednej a odberateľ, 



člen jeho štatutárneho alebo dozorného orgánu, alebo jeho prokurista na strane druhej majú 
vzájomne postavenie blízkych osôb podľa § 116 Občianskeho zákonníka, 

c/   odberateľmi, ktorí sú voči postupcovi v omeškaní s plnením svojich záväzkov viac než 30 dní, 
d/   fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré nie sú podnikateľmi podľa právneho poriadku 

Slovenskej republiky, 
e/   odberateľmi, ktorí sa nachádzajú v platobnej neschopnosti,  

Ak osoby uvedené v predošlých písmenách sa spravujú cudzím právom, v takom prípade sa 
pre účely posúdenia splnenia podmienok podľa predošlých písmen použijú ustanovenia 
cudzieho práva, ktoré svojím obsahom a účelom sa najviac približujú právnej kvalifikácii 
uvedenej v predošlých písmenách.   

 
14. Z prevzatia rizika neplatenia sú vylú čené tiež:    
a/ pohľadávky voči verejnoprávnym dlžníkom a fyzickým osobám, pokiaľ pohľadávky voči dlžníkom, 

ktorí sú fyzickými osobami, nevznikli v súvislosti s výkonom ich podnikateľskej činnosti,  
 
b/ pohľadávky voči dlžníkovi, na ktorom sa postupca vo väčšom ako nepodstatnom rozsahu priamo 

či nepriamo podieľa na základnom majetku,  na zisku (napr. vo forme tichého spoločenstva) alebo 
iným relevantným spôsobom alebo u neho môže vykonávať rozhodujúci vplyv na obchodné 
vedenie, 

 
c/ pohľadávky voči dlžníkovi, ktorý sa vo väčšom ako nepodstatnom rozsahu priamo či nepriamo 

podielom na základnom majetku podieľa na postupcovi,  podieľa sa na zisku postupcu (napr. vo 
forme tichého spoločenstva) alebo iným relevantným spôsobom alebo u neho môže vykonávať 
podstatný vplyv na obchodné vedenie, 

 
d/ pohľadávky z dodávok, pre uskutočnenie ktorých neboli udelené príslušné povolenia, ako aj na 

pohľadávky z dodávok tovaru a služby, ktorých vývoz, príp. dovoz do príslušnej zeme je 
zakázaný, 

 
e/ majetkové ujmy vzniknuté v dôsledku vojny, udalostí podobných vojne, vnútorných nepokojov, 

povstaní, revolúcií, konfiškácie, obmedzenia pohybu tovaru a platobného styku štátnymi 
inštitúciami a inými úradmi, prírodnými katastrofami, katastrofami, ktoré boli priamo či nepriamo 
spôsobené jadrovou energiou alebo v dôsledku okolností, ktoré sú podľa práva rozhodného pre 
príslušnú dodávku považované za okolnosti vylučujúce zodpovednosť, 

 
f/ majetkové ujmy, ktoré postupcovi vznikli uplatnením nárokov z vád tovaru alebo uplatnením 

akýchkoľvek iných nárokov postupcu (úroky, úroky z omeškania, zmluvné pokuty, náhrada škody, 
vzájomné pohľadávky a pod.), 

 
g/ nároky voči dlžníkovi na zaplatenie úrokov, zmluvných pokút a na poskytnutie náhrady škody, 
 
h/ clá, daň z pridanej hodnoty, s výnimkou dane z pridanej hodnoty v tuzemskom obchodnom styku 

a iné dane tak, ako aj straty vzniknuté v dôsledku kurzových rozdielov. 
 
 
15.  Prevzatie rizika neplatenia je vylú čené, ak nastanú tieto okolnosti: 

a/   udalosti, ktoré vznikli v dôsledku teroristických aktov a iných násilných konaní motivovaných 
politicky, sociálne, ideologicky alebo nábožensky, vojny (či už vyhlásenej alebo 
nevyhlásenej), občianskej vojny, celkovej alebo čiastočnej okupácie cudzou mocnosťou, 
ľudovým búrením, vzburou, revolúciou, vážnymi spoločenskými alebo politickými nepokojmi, 
alebo udalosťami, ku ktorým dôjde v krajine postihnutej katastrofou vrátane atómového 
výbuchu,  

b/  neuhradenie splatných pohľadávok odberateľom v dôsledku opatrení vyhlásených de iure 
alebo de facto štátnou alebo úradnou mocou, ako napr. moratória, zákazy prevodov 
prostriedkov alebo obmedzovanie týchto prevodov, kontroly devízových transakcií, režim 
povolenia, znárodnenie, konfiškácia tovaru atď., 

 
16. Ak faktor až následne zistí, že neboli splnené podmienky prevzatia rizika neplatenia,  alebo 

následne nastali okolnosti vylučujúce prevzatie rizika neplatenia, môže faktor uplatni ť právo 
spätného postúpenia poh ľadávok pod ľa článku 7 týchto OP. . 



 
17. Z prevzatia rizika neplatenia sú vylú čené aj pohľadávky voči odberateľovi vzniknuté z  titulu 

leasingu alebo prenájmu nehnuteľností, úrokov, úrokov z omeškania, zmluvných pokút  a iných 
sankcií za neskoré platby 

 
18. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že odberateľ neuhradí celú pohľadávku, alebo jej časť 

do 90 dní od dátumu splatnosti pohľadávky, postupca sa zaväzuje zaplatiť faktorovi náhradu 
škody tým vzniknutej maximálne do výšky 1.500,- EUR. 

 
 

 
Zrušenie a zmena úverového limitu  

 
19. Faktor je kedykoľvek oprávnený jednostranným právnym úkonom podľa vlastného uváženia 

úverový limit na jednotlivého odberateľa znížiť alebo úplne zrušiť, prípadne neprevziať ďalšie 
postúpené pohľadávky voči tomuto odberateľovi. To však nemá vplyv na vzájomné práva 
a povinnosti vyplývajúce z Faktoringovej zmluvy a jednotlivých zmlúv o postúpení pohľadávok, 
ktoré vznikli pred uplatnením práv faktora podľa predošlej vety.  

 
Osobitné ustanovenie týkajúce sa poistenia nedobytnosti postúpených pohľadávok 

 
20. Ak faktor uzavrie s poisťovateľom poistnú zmluvu týkajúcu sa poistenia rizika nedobytnosti 

postúpenej pohľadávky, poskytnutím poistného plnenia podľa poistnej zmluvy prechádzajú všetky 
práva faktora ako poisteného súvisiace s príslušnou poistenou pohľadávkou vo výške 
poskytnutého poistného plnenia na poisťovateľa.  

 
 


