
POSTUPNÍ SMLOUVA (dále jen „Smlouva”) 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IC: 65993390, se sídlem Praha 4, Na 
Pankráci 546/56, zastoupená pověřenou osobou Ladislav Rajdl, vedoucím SSÚD 2 Bernartice 

(dále jen „ Postupitel”) 

a 

Název organizace: SAFEROAD Czech Republic s.r.o. 

lč: 25229761 se sídlem: Plzeňská 666, 330 21 Líně 

zastoupená: Pavel Foltýn, jednatel 

(dále jen „Postupník”, který je zároveň zhotovitelem) 

uzavřeli uvedeného dne v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s ustanoveními S 
1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, tuto postupní smlouvu. 

l. DEFINICE 

Pro účel této Smlouvy mají následující výrazy psané s velkým počátečním písmenem níže uvedený 
význam: 

„Smlouvou” se rozumí tato smlouva, a to i ve znění případných budoucích 
písemných dohod uzavřených mezi Smluvními stranami, jimiž bude tato 
Smlouva změněna a / nebo doplněna; 

„Dlužníkem” se rozumí obchodní společnost 
Kooperativa pojišťovna a.s. 
IC: 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, 
186 OO Praha 8, 

Pohledávkou” se rozumí následující pohledávka Postupitele za Dlužníkem: 

(a) pohledávka na zaplacení částky 81: Ol 7,- Kč včetně příslušenství z titulu 
nezaplaceného pojistného plnění dle zákona č. 168/1999 Sb., o 
pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o 
změně některých souvisejících zákonů a to ze škodné události ze dne 
21.2.2019 na dálnici Dl km 61,8 směr Praha (bližší specifikace škodné 
události viz Protokol o dopravní nehodě Policie ČR, který je nedílnou 
součástí Smlouvy) 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

Il. 1 Předmět Smlouvy. Uzavřením této Smlouvy postupuje Postupitel Postupníkovi Pohledávku tak, jak 
je definována v článku 1.1.2 Smlouvy, a Postupník jí přijímá a zavazuje se zaplatit sjednanou 
úplatu. 

PROHLÁŠENÍ POSTUPITELE 

III.1 Prohlášení. Postupitel prohlašuje a ujišťuje Postupníka, že mezi ním a Dlužníkem nebyla uzavřena 
jakákoli písemná nebo ústní dohoda, která by vylučovala postoupení Pohledávky, a tedy, že 
Pohledávka je v plném rozsahu způsobilá být postoupena na základě této Smlouvy. Postupitel 
dále prohlašuje a ujišťuje Postupníka, že před uzavřením této Smlouvy nepostoupil 
Pohledávku ani její část třetí osobě. 
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ÚPLATA 

IV.1 Výše úplaty. Postupitel se s Postupníkem dohodli, že Postupitelova Pohledávka vzniklá z titulu 
úplaty za postoupení Pohledávky ve výši 81 071 ,- Kč se podpisem této Smlouvy započítává na 
pohledávku Postupníka vzniklou z titulu neuhrazené ceny díla ve výši 81 071 ,- Kč. 

IV.2 Úhrada Úplaty prostřednictvím zápočtu. Postupitel s Postupníkem sjednali smlouvu o dílo ze dne 
22. 2. 2019 na základě které Postupník coby zhotovitel provedl opravu poškozeného majetku 
Postupitele coby objednatele z výše uvedené škodné události specifikované v čl. I.1 .2 
Smlouvy. Cenu předmětné opravy Postupník vyfakturoval v částce 496 359,- Kč. Postupitel 
cenu díla částečně uhradil prostřednictvím poskytnutého částečného pojistného plnění 
Dlužníka. Postupitel je z titulu nezaplacené ceny díla v prodlení se splněním svého závazku ve 
výši 81 071,- Kč. 

Postupitel se s Postupníkem dohodli, že Postupitelova Pohledávka vzniklá z titulu 
neuhrazeného pojistného plnění Dlužníka ve výši 81 071,- Kč se podpisem této Smlouvy 
započítává na pohledávku Postupníka vzniklou z titulu neuhrazené ceny díla ve výši 81 071 
,Kč. 

Smluvní strany berou na vědomí, že výše uvedené pohledávky zanikly podpisem této Smlouvy 
v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí. 

  OZNÁMENÍ O POSTOUPENÍ POHLEDKY 

V.1 Oznámení. Postupník se zavazuje oznámit postoupení Pohledávky Dlužníkovi ve smyslu S 1882 obč. 
zák. nejpozději do 30 dnů od podpisu Smlouvy. 

vl. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

VI.1 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení S 1885 obč. zák.. Smluvní strany sjednávají zákaz dalšího 
a opakovaného postoupení předmětné Pohledávky. 

VI.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední stranou. 

VI.3 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran 
obdrží po jednom vyhotovení. 

VI.4 Jakékoli doplnění nebo změna této Smlouvy podléhají písemné dohodě Smluvních stran. Smluvní 
strany vylučují možnost změnit Smlouvu jinak než písemně. Smluvní strany potvrzují, že se s 
touto Smlouvou před jejím uzavřením dostatečně seznámily, porozuměly jejímu obsahu a že 
Smlouva je projevem jejich vůle, na důkaz čehož jsou níže připojeny podpisy osob 
oprávněných jednat za Smluvní strany. 

Dne  za Ředi 

podpi 

JménJméno: Pavel Foltýn 
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Istvís nic a álnic ČR 

lav Raj  


