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Dohoda o postoupení smlouvy 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: 

 

JUDr. Jaroslav Bursík, advokát ev. č. ČAK 09822 

Sídlo:                            Plynární 1617/10, 170 00 Praha 7 

IČO:                             69181560 

DIČ:                             CZ7505070463 

 

(dále jen „Původní advokát“) na straně jedné 

 

a 

 

Mgr. Jakub Grafnetter, advokát, ev. č. ČAK 13001 

Sídlo:                            Parašutistů 630/8, 161 00  Praha 6 

IČO:                             71347089 

DIČ:                             CZ7905020310 

(dále jen „Nový advokát“) na straně druhé 

 

a 

 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

Sídlo:  Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 

IČ:  47114321 

DIČ:  CZ47114321 

Jejímž jménem jedná: Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel  

(dále jen „Klient“) 

 

Původní advokát, Nový advokát a Klient dále společně jen „Smluvní strany“ 

 

uzavírají za podmínek a v souladu s ustanovením § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, tuto 

 

dohodu o postoupení smlouvy 

(dále jen „Dohoda“) 

 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) Původní advokát a Klient uzavřeli dne 18.5.2018 Rámcovou smlouvu 

o poskytování právních služeb souvisejících se zadáváním veřejných zakázek 

č. 2018/OZP/73/0 („Smlouva“). Kopie Smlouvy tvoří Přílohu č. 1 této Dohody; 

(B) Smluvní strany mají zájem převést Smlouvu z Původního advokáta na Nového 

advokáta; 
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(C) „Zajištěnými závazky” se touto Dohodou rozumí veškeré dosavadní závazky 

Původní advokáta vč. veškerého příslušenství a veškerých případných peněžitých 

nároků Klienta odpovídající pohledávkám Klienta v postavení věřitele vyplývajících 

ze Smlouvy anebo ze zákona v souvislosti se Smlouvou, které vznikly v období do 

dne účinnosti této Dohody; 

se Smluvní strany dohodly na následujícím: 

1 PŘEDMĚT A ÚČEL DOHODY 

1.1 Předmět Dohody. 

Předmětem této Dohody je postoupení Smlouvy z Původního advokáta na Nového 

advokáta. 

1.2 Účel Dohody. 

Účelem této Dohody je převod veškerých práv a povinností Původního advokáta 

založených Smlouvou na Nového advokáta. 

2 POSTOUPENÍ SMLOUVY 

2.1 Postoupení Smlouvy. 

a) Smluvní strany tímto sjednávají, že v souladu s ustanovením § 1895 a násl. 

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

dochází ke dni účinnosti této Dohody k postoupení Smlouvy z Původního 

advokáta na Nového advokáta, tj. Původní advokát převádí na Nového advokáta 

všechna práva a povinnosti, plynoucí Původnímu advokátovi ze Smlouvy a ze 

zákona v souvislosti se Smlouvou a jejího příp. porušení, a Nový advokát 

prohlašuje, že tato práva a povinnosti bez výhrad přijímá a zavazuje se 

vykonávat tato práva a plnit tyto povinnosti ve vztahu ke Klientovi.  

b) Klient tímto vyslovuje souhlas s postoupením Smlouvy dle předchozího odstavce 

této Dohody. Vůči Klientovi je postoupení Smlouvy účinné okamžikem účinnosti 

této Dohody. 

V důsledku postoupení Smlouvy nastupuje Nový advokát ke dni účinnosti této 

Dohody v plném rozsahu do právního postavení Původního advokáta dle 

Smlouvy, s výjimkou oprávnění z peněžitých závazků Klienta z poskytnutých 

plnění Původního advokáta Klientovi vzniklých do dne účinnosti této Dohody 

z dokončených služeb, které doposud nebyly ze strany Klienta uhrazeny. Ostatní 

oprávnění ze závazků Klienta z plnění nedokončených ke dni účinnosti této 

smlouvy, přecházejí účinností této smlouvy na Nového advokáta, přičemž jejich 

vypořádání mezi Původním advokátem a Novým advokátem bude vyřešeno 

v rámci samostatné dohody mezi Původním advokátem a Novým advokátem. 

Fakturace k těmto plněním v budoucnu již vystaví Nový advokát.  



 
  

3 

c) Nový advokát postoupením Smlouvy přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 

již uskutečněná jednání Původního advokáta v rámci plnění Smlouvy (příp. jejího 

porušení), vč. odpovědnosti za závazky, vzniklé na základě takových jednání, 

bez ohledu na to, zda ke dni nabytí účinnosti této Dohody je lze řádně uplatnit 

nebo je bude možné ze strany Klienta uplatnit v budoucnu.     

d) Nový advokát dále prohlašuje, že se před uzavřením této Dohody důkladně 

seznámil s obsahem Smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 této Dohody a nemá proti 

ní žádných námitek, jakož i se stavem aktuálních závazků a pohledávek ze 

Smlouvy a ze zákona v souvislosti se Smlouvou, což stvrzuje níže svým 

podpisem této Dohody. 

 

2.2 Úplata za postoupení Smlouvy. 

Postoupení Smlouvy dle této Dohody je sjednáno jako bezúplatné. 

 

2.3 Ručitelské prohlášení Nového advokáta učiněné v souladu s ust. § 2018 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

a) Nový advokát v postavení ručitele tímto Klientovi v postavení věřitele závazně  

a neodvolatelně prohlašuje, že splní každý Zajištěný závazek (vč. veškerého 

příslušenství), který v době jeho splatnosti nesplní Původní advokát, a to tak, 

že Nový advokát Klientovi za Původního advokáta splní každou pohledávku 

Klienta za Původním advokátem, který bude odpovídat jakémukoli Zajištěnému 

závazku (vč. veškerého příslušenství), s jejímž splněním se Původní advokát 

ocitne v prodlení, ač byl písemně Klientem vyzván k plnění, a to vždy nejpozději 

do 5 (pěti) pracovních dní od doručení písemné výzvy Klienta Novému 

advokátovi k plnění, ledaže Klient ve své výzvě stanoví lhůtu pozdější.  

b) Nový advokát bere na vědomí a je srozuměn s tím, že přebírá ručení za splnění 

Zajištěných závazků, jejichž obsah, rozsah ani výše není předem známa a může 

se v průběhu zajištění měnit. Klient na písemné požádání Nového advokáta sdělí 

bez zbytečného odkladu aktuální obsah, rozsah a výši Zajištěných závazků, 

popř. souvisejícího příslušenství. Nový advokát se zavazuje bezodkladně 

písemně oznámit Klientovi všechny skutečnosti, které by mohly mít podstatný 

vliv jeho schopnost plnit jeho případné závazky z ručení. Závazky Nového 

advokáta z ručení zanikají úplným a končeným splněním všech pohledávek 

Klienta ze Smlouvy, které odpovídají Zajištěným závazkům, a až do takového 

zániku nemůže být Novým advokátem výše uvedené ručitelské prohlášení 

měněno či odvoláno.  
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3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Účinnost.  

Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou, tj. tímto 

dnem vstupuje Nový advokát do právního postavení Původního advokáta, který 

se tím zcela osvobozuje od všech svých povinností, závazků a dluhů vůči Klientovi, 

plynoucích ze Smlouvy, s čímž Klient souhlasí. Tímto ustanovením není dotčena 

odpovědnost Nového advokáta za závazky ve smyslu Článku 2, odst. 2.1, písm. 

d) této Dohody.     

3.2 Oddělitelnost. 

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatným, 

nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost 

či neúčinnost ostatních ustanovení této Dohody. Smluvní strany se zavazují 

nahradit do pěti (5) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany 

neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, 

vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním 

smyslem, případně uzavřít novou smlouvu. 

3.3 Přílohy. 

Nedílnou součást této Dohody tvoří následující přílohy: 

Příloha č. 1 – kopie Smlouvy 

3.4 Stejnopisy. 

Tato Dohoda je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý bude 

považován za prvopis. Jeden (1) stejnopis obdrží Původní advokát, jeden (1) 

stejnopis obdrží Nový advokát a jeden (1) stejnopis obdrží Klient. 

 

Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení 

některé Smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností 

dle této Dohody. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle 

této Dohody jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné. 

 

 

 

 

 

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Dohody souhlasí, rozumí ji a zavazují 

se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle 

jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční. 
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V Praze dne       V Praze dne  

 

 

 

 

____________________     ______________________ 

Klient         Nový advokát    

Oborová zdravotní pojišťovna     Mgr. Jakub Grafnetter, advokát 

zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví   

Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel 

 

 

V Praze dne  

 

 

 

____________________ 

Původní advokát 

JUDr. Jaroslav Bursík, advokát 


