
Smluvní strany: 

 

1. Město Nový Jičín 

se sídlem Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín 

zastoupené starostou města Bc. Stanislavem Kopeckým 

IČO:  00298212  

DIČ: CZ00298212  

jako klient na straně jedné (dále jen „Klient“) 

 

a 

 

2. JUDr. Tomáš Panáček 

se sídlem Požární 643, 742 45 Fulnek 

IČO: 71465448 

jako původní „Advokátní kancelář“ a postupitel na straně druhé (dále jen „Postupitel“) 

 

a 

 

3. iAdvokacie, advokátní kancelář s.r.o. 

se sídlem Sborová 81, 742 45  Fulnek 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 74770  

zastoupená jednatelem JUDr. Tomášem Panáčkem 

IČO: 07175159 

DIČ: CZ07175159 

jako nastupující „Advokátní kancelář“ a postupník na straně třetí (dále jen „Postupník“),  

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

Dohodu o postoupení   
Smlouvy o poskytování právních služeb 

 

1. Klient a Postupitel uzavřeli dne 25.2.2019 Smlouvu o poskytování právních služeb č. 

V2019-069/OO (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou právní služby ve vymezeném 

rozsahu. 

 

2. Postupitel převedl svoji činnost včetně té, která je předmětem Smlouvy, na Postupníka.  

Klient, Postupitel a Postupník se v souladu s ustanoveními § 1895 Občanského zákoníku 

dohodli, že ke dni účinnosti této dohody přecházejí všechna práva a závazky ze Smlouvy z 

Postupitele na Postupníka, k čemuž dává Klient tímto výslovný souhlas.  

 

3. Postupník výslovně prohlašuje, že je seznámen s obsahem Smlouvy uvedené výše v 

odstavci 1. této dohody a souhlasí s tím, že k datu uvedenému v předchozím odstavci 2. této 

dohody vstoupí jako smluvní partner Klienta do smluvního vztahu založeného Smlouvou na 

místo Postupitele. 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, 

že elektronický obraz dohody a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru 

smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do tří dnů od uzavření dohody. Smluvní strany 



prohlašují, že tato dohoda vyjma osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 

odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se uveřejněním celého textu dohody, po 

znečitelnění osobních údajů.  

 

5. Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením Rady města Nový Jičín č. 233/11R/2019, 

ze   dne 17.4.2019. 

 

6. Tato dohoda je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom 

vyhotovení a nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv. 

 

V Novém Jičíně 

 

Za Klienta:  

 

Dne: 30.04.2019                      ____________________________ 

Bc. Stanislav Kopecký 

starosta města 

Postupitel:  

 

 

Dne: 30.04.2019                 ____________________________ 

 JUDr. Tomáš Panáček 

 

Za Postupníka:  

 

  

Dne: 30.04.2019                            ____________________________ 

JUDr. Tomáš Panáček   

                                                                                                                     jednatel 


