
 

Smlouva o postoupení smlouvy 

 

uzavřená dle § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

Smluvní strany: 

1. Jaroslav Červenka, tisk a činnosti související s tiskem  
 pod adresou Dětská 2444/39, 100 00  Praha 10 –Strašnice 
       IČ: 16991761         DIČ: neplátce DPH 
 

(dále jen „postupitel“) 

2. Marek Dvořák 
pod adresou Dražická 2458, Praha 9 - Újezd nad Lesy, 19016 
IČO: 66030099, DIČ: CZ6911033437 
Číslo účtu: KB - 19-4165500247/0100 
 
(dále jen „postupník“) 
 

3. Městská část Praha-Kunratice 
 pod adresou Úřad MČ K Libuši 7, 148 28 Praha 4-Kunratice, 
 IČO: 002 31 134 
 jednající starostkou Ing.Lenkou Alinčovou  

č.účtu: 2000690389/0800 
 
(dále jen „postoupená strana“) 
 
 

Čl. I. 
 

1. Postupitel a postoupená strana shodně prohlašují, že spolu dne 19. 3. 2015 uzavřeli  smlouvu  
O zajištění zakázky „Tisk periodika Kunratický zpravodaj“, tj. vydávání periodika Kunratický 
zpravodaj. 

 

Čl. II. 
 

1. Na základě této smlouvy postupitel postupuje Smlouvu a s tím převádí i veškerá svá práva a 
veškeré své povinnosti z výše uvedené Smlouvy na postupníka a postupník s postoupením 
Smlouvy souhlasí a tato práva a povinnosti ze Smlouvy přejímá.  

 
2. Postupník prohlašuje, že se se Smlouvou řádně seznámil a zavazuje se je dodržovat. 

 

Čl. III. 
 

1. Postupitel prohlašuje, že:  
 
a) předal postupníkovi 1 originální vyhotovení Smlouvy a poskytl veškeré potřebné informace   

týkající se postoupené Smlouvy a neuvedl postupníka v omyl, 
 
b) nedisponuje žádnými dalšími doklady, které by v budoucnu mohly významným způsobem   

ovlivnit vztahy mezi postoupenou stranou a postupníkem. 

 



 
Čl. IV. 

 
1. Postoupená strana prohlašuje, že souhlasí s postoupením práv a převzetím povinností z postupitele          

na postupníka ve smyslu čl. II. této smlouvy. 

 
    Čl. V. 

 
1.  Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského 

zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice. 
 
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců všech smluvních 

stran. 
 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, po jednom pro každou 
smluvní stranu. 

 
4. Smluvní strany se zavazují, že pokud se kterékoliv ustanovení smlouvy nebo s ní související ujednání či 

jakákoliv její část ukážou být neplatnými, zdánlivými či se neplatnými nebo zdánlivými stanou, 
neovlivní tato skutečnost platnost smlouvy jako takové. V takovém případě se strany zavazují nahradit 
neplatné nebo zdánlivé ustanovení ustanovením platným, které se svým ekonomickým účelem pokud 
možno co nejvíce podobá neplatnému nebo zdánlivému ustanovení. Obdobně se bude postupovat v 
případě ostatních zmíněných nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání. 

 
5. Smluvní strany po přečtení celé této smlouvy konstatují, že smlouva je projevem jejich pravé a 

svobodné vůle. Na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy připojují smluvní strany své 
podpisy. 

 
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled 

smluv uzavřených Městskou části Praha-Kunratice“ vedeném městskou části, který obsahuje údaje o 
smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní 
strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních 
webových stránkách Městské části Praha-Kunratice na síti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to 
včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §§ 504 a 2985 zák. č. 89/2012 Sb. Občanského 
zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek.“ 
 

 
V Praze dne ………………                                                                                    ……………………………………………….. 
            Jaroslav Červenka („postupitel“) 
 

 
 
 
V Praze dne ………………                                                                                     ……………………………………………….. 
                                                                                                                                  Marek Dvořák („postupník“) 
 
 
 
 
V Praze dne ………………                                                                                     ……………………………………………….. 
          MČ Praha-Kunratice 
               starostka Ing.Lenka Alinčová 
          („postoupená strana“) 

http://www.praha-kunratice.cz/

