
 

 

 

Dohoda o uznání dluhu a o způsobu jeho úhrady 
 

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami: 

 

 

1. Zimmer Czech, s.r.o. 

IČO: 25107976 

se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 50253 

zastoupená Ing. Rostislavem Hartmanem, jednatelem 

na straně jedné 

(dále jen „věřitel“) 

 

a 

 

2. Nemocnice Na Bulovce 

příspěvková organizace 

IČO: 000 64 211 

se sídlem Praha 8 – Libeň, Budínova 67/2, PSČ 180 81 

nezapisuje se do obchodního rejstříku 

zastoupená Mgr. Janem Kvačkem, ředitelem 

na straně druhé 

(dále jen „dlužník“) 

 

(věřitel a dlužník se dále společně označují jako „smluvní strany“) 

 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

dohodu o uznání dluhu a o způsobu jeho úhrady 

(dále jen „dohoda“): 

 

 

1. Úvodní ustanovení 

 

1.1. Smluvní strany konstatují následující: 

 

a) Věřitel dodával dlužníkovi zboží, a to léčivé přípravky, zdravotnické prostředky, zdravotnický 

materiál a/nebo jiné lékárenské zboží (dále jen „Zboží“). Dodávky Zboží, které jsou 

předmětem této dohody, byly realizovány na základě jednotlivých kupních smluv, které byly 

uzavírány ve formě písemně, případně elektronicky učiněných objednávek dlužníka, jakožto 

kupujícího, akceptovaných věřitelem, jakožto prodávajícím (dále jen „Kupní smlouvy“). 

 

b) Dlužník prohlašuje, že Kupní smlouvy byly uzavírány na základě zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

c) Dlužník dále prohlašuje, že dodávky Zboží, které jsou předmětem této dohody, sloužily k jeho 

běžné činnosti, tj. v režimu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, se na 

závazky k daným dodávkám Zboží hledí jako na závazky vzniklé z hlavní činnosti dlužníka a 

vztahuje se na ně ručitelský závazek státu dle § 74 uvedeného zákona. 

 

d) Věřitel kupní cenu za dodávky Zboží fakturoval vůči dlužníkovi dle jednotlivých Kupních 

smluv. Dlužník však některé faktury vystavené věřitelem doposud v celém rozsahu neuhradil. 

 



 

 

 

e) Předmětem této dohody je (i) uznání dluhu na kupní ceně Zboží dle Kupních smluv v celkové 

výši 6 050 219,46 Kč (slovy: šest miliónů padesát tisíc dvě stě devatenáct korun českých a 

čtyřicet šest haléřů) včetně DPH, a dále (ii) ujednání mezi smluvními stranami s tím 

související, včetně dohody o způsobu úhrady uznaného dluhu a jeho příslušenství. Tento dluh 

je představován závazky dlužníka k úhradě neuhrazených faktur, které jsou uvedeny v příloze 

č. 1 této dohody a byly vystavené věřitelem na základě Kupních smluv. 

 

f) Dlužník prohlašuje a potvrzuje, že: 

 

- je oprávněn tuto dohodu uzavřít a plnit povinnosti z ní vyplývající; 

- originály jednotlivých faktur dle písm. e) tohoto článku (v listinné nebo elektronické 

podobě) byly řádně doručeny, převzaty a schváleny dlužníkem a dlužník odsouhlasil rozsah 

a kvalitu dodaného Zboží, 

- dodávky Zboží, na jejichž základě vznikl dluh podle čl. 2 této dohody, byly dodány, resp. 

předány řádně a v požadované kvalitě, a že v budoucnu k těmto již uzavřeným dodávkám 

nebude z jeho strany vyžadováno vystavování dobropisů (opravných daňových dokladů), 

- jednotlivé faktury dle písm. e) tohoto článku obsahují všechny náležitosti daňového a/nebo 

účetního dokladu dle platných předpisů České republiky, s tím, že předmět plnění na 

fakturách dle písm. e) tohoto článku je ve všech případech uveden tak, že je zřejmé, že se 

faktury vztahují k Dluhu dle čl. 2 této dohody, 

- k existenci a trvání pohledávek věřitele z faktur dle písm. e) tohoto článku nemá žádné 

námitky a zároveň že nemá vůči žádné z těchto pohledávek k započtení žádnou jinou svou 

pohledávku, a to ani z titulu dodaného Zboží ani z jiného důvodu (zejména z titulu nároků 

z vad, ze smluvních pokut nebo bezdůvodného obohacení) a u žádné z těchto pohledávek 

věřitele ani u žádné z jejích částí neuplatňuje její promlčení. 

 

 

2. Uznání dluhu 

 

2.1. Dlužník tímto prohlašuje, že uznává co do důvodu i výše existenci svého dluhu vůči věřiteli na 

kupní ceně Zboží dle Kupních smluv, která je ke dni uzavření této dohody po splatnosti, v celkové 

výši 6 050 219,46 Kč (slovy: šest miliónů padesát tisíc dvě stě devatenáct korun českých a čtyřicet 

šest haléřů) včetně DPH, a to tak, jak je tento dluh popsán v čl. 1 této dohody (dále jen „Dluh“). 

 

 

2.2. Dlužník dále pro vyloučení všech pochybností výslovně prohlašuje, že Zboží dle Kupních smluv, 

jehož kupní cena je předmětem uznání Dluhu dle odst. 2.1 této dohody, bylo dlužníkovi dodáno 

v požadované kvalitě a v souladu s dalšími požadavky dlužníka. 

 

2.3. Dlužník se tímto s ohledem na odst. 1.1 písm. f) a odst. 2.2této dohody výslovně vzdává veškerých 

svých případných zbývajících práv z vadného plnění ve vztahu k veškerému Zboží, které bylo 

dlužníkovi dodáno dle Kupních smluv a na jehož kupní cenu byly zároveň vystaveny faktury, jež 

tvoří přílohu č. 1 této dohody. 

 

 

3. Příslušenství 

 

3.1. X 

X 

X 

X 

 

3.2. Smluvní strany se dále v souladu s § 1970 občanského zákoníku dohodly, že Dluh se počínaje 

dnem 30. března 2020 úročí následujícím smluvním úrokem z prodlení. Sjednává se, že dlužník je 

povinen zaplatit věřiteli smluvní úrok z prodlení ve výši 2,85 % (slovy: dvě celá osmdesát pět setin 

procenta) p. a. z nesplacené jistiny Dluhu, a to do dne úplného zaplacení jistiny Dluhu (dále jen 



 

 

 

„Smluvní úrok“). Smluvní úrok se vypočítává na základě jednoho roku s počtem 360 dnů na bázi 

skutečného počtu dní v roce (včetně prvního dne, avšak s vyloučením posledního dne úrokového 

období) jednou měsíčně. 

 

3.3. Smluvním úrokem jsou zcela kryty a vypořádány i veškeré případné škody na straně věřitele 

v souvislosti s prodlením dlužníka, k němuž došlo do dne 29. března 2020. Dále se pro vyloučení 

všech pochybností výslovně sjednává, že se Smluvní úrok vztahuje pouze k uznané jistině Dluhu 

(dle odst. 2.1 této dohody) a v tomto rozsahu se vylučuje uplatnění zákonného úroku z prodlení ve 

vztahu k jistině Dluhu; touto větou není dotčen odst. 4.3 této dohody. 

 

 

4. Úhrada Dluhu a Smluvního úroku, souhlas s postoupením 

 

4.1. Sjednává se, že Dluh (tj. jistina Dluhu) a Smluvní úrok budou věřiteli hrazeny společně, a to 

v měsíčních splátkách, jejichž množství (tj. počet), výše (tj. výše příslušné části jistiny Dluhu a 

výše příslušného naběhlého Smluvního úroku pro anuitní splácení) a splatnost jsou uvedeny ve 

splátkovém kalendáři, který tvoří přílohu č. 2 této dohody (dále jen „Splátkový kalendář“ a 

„Splátky“). 

 

4.2. Dlužník je povinen jednotlivé Splátky hradit bezhotovostním převodem na účet, který mu věřitel za 

tímto účelem písemně oznámí. Splátky se považují za uhrazené dnem jejich připsání ve prospěch 

účtu věřitele. 

 

4.3. Pokud nebude Splátka zcela uhrazena ve lhůtě dle Splátkového kalendáře, je věřitel oprávněn 

požadovat od dlužníka zaplacení zákonného úroku z prodlení z dlužné neuhrazené Splátky (včetně 

příslušného Smluvního úroku, který nebyl uhrazen dle Splátkového kalendáře), a to za dobu ode 

dne následujícího po její splatnosti do dne jejího úplného zaplacení. Smluvní strany pro vyloučení 

všech pochybností výslovně sjednávají, že vznikem práva věřitele na uhrazení zákonného úroku z 

prodlení dle předchozí věty nebude nijak dotčeno právo věřitele na uhrazení Smluvního úroku dle 

odst. 3.2 této dohody. 

 

4.4. Dlužník výslovně souhlasí s tím, že na společnost Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem 

Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze pod sp. zn. B 1171 (dále „Banka“), mohou být postoupeny pohledávky 

odpovídající jistině Dluhu a Smluvnímu úroku, které jsou vyjádřeny Splátkami uvedenými ve 

Splátkovém kalendáři (dále jen „Pohledávky na Splátky“), jakož i veškeré další související 

peněžité pohledávky, včetně pohledávek z titulu Poplatku za předčasnou úhradu (jak je definován 

v odst. 4.5 písm. c) níže), které vzniknou z této Dohody, a to vše společně s existujícím a budoucím 

příslušenstvím takových pohledávek; touto větou nejsou dotčeny odst. 3.1 a 3.3 této Dohody. 

Takové postoupení (které bude předmětem příslušné postupní smlouvy uzavřené mezi věřitelem, 

jakožto postupitelem, a Bankou, jakožto postupníkem; dále jen „Smlouva o postoupení“) bude 

vůči dlužníkovi účinné dnem, kdy mu bude doručeno oznámení (dosavadního) věřitele a Banky o 

daném postoupení ve znění dle vzoru, který tvoří přílohu č. 3 této dohody (dále jen „Oznámení o 

postoupení“), a to ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy Oznámení o postoupení se dlužník 

zavazuje potvrdit podpisem a doručit zpět jeden potvrzený stejnopis Bance a jeden potvrzený 

stejnopis věřiteli, a to současně s doručením stejnopisu potvrzeného Oznámení dlužníka vůči 

Zřizovateli (jak je definováno níže v tomto odstavci). V Oznámení o postoupení bude, mimo jiné, 

uvedeno číslo účtu Banky, na který bude dlužník povinen hradit postoupené pohledávky, a 

variabilní symbol pro dané úhrady. Dlužník se dále zavazuje do 3 pracovních dnů poté, co mu bude 

doručeno Oznámení o postoupení, doručit svému zřizovateli – Ministerstvu zdravotnictví České 

republiky (dále jen „Zřizovatel“) oznámení ve znění dle vzoru, který tvoří přílohu č. 4 této 

dohody (dále jen „Oznámení dlužníka vůči Zřizovateli“), a to v listinné formě na podatelnu 

Zřizovatele. Dlužník se zavazuje následně do 2 pracovních dnů ode dne doručení Oznámení 

dlužníka vůči Zřizovateli doručit věřiteli jeden stejnopis Oznámení dlužníka vůči Zřizovateli, na 

kterém bude potvrzeno jeho doručení Zřizovateli. Dlužník se rovněž zavazuje poskytovat věřiteli 

veškerou další nezbytnou součinnost pro účely uzavření a plnění Smlouvy o postoupení. 



 

 

 

 

4.5. Dlužník je dle svého výhradního uvážení oprávněn uhradit celou dosud nesplatnou jistinu Dluhu 

nebo její část dříve, než bude splatná dle Splátkového kalendáře (dále jen „Předčasná splátka“), a 

to za následujících podmínek a následujícím postupem (pokud se v konkrétním případě písemně 

nebo e-mailem nedohodnou jinak dlužník a věřitel, resp. Banka poté, co se stalo postoupení dle 

Smlouvy o postoupení účinné vůči dlužníkovi – v tomto odst. 4.5 se věřitel a Banka dále společně 

označují jako „věřitel“): 

 

a) Dlužník neodvolatelně písemně nebo e-mailem oznámí věřiteli svůj záměr učinit Předčasnou 

splátku. 

 

b) Dlužníkem oznámená Předčasná splátka nesmí být v částce nižší než 500 000,- Kč (slovy: pět 

set tisíc korun českých) a (ii) bez dalšího zahrnuje a vztahuje se na částky po sobě jdoucích 

Splátek jistiny Dluhu, a to v posloupnosti počínaje takovou Splátkou jistiny Dluhu, jejíž 

původní splatnost dle Splátkového kalendáře nastane ve čtvrtém kalendářním měsíci 

následujícím po měsíci, ve kterém byl dlužníkem oznámen záměr učinit Předčasnou splátku. 

Smluvní strany se přitom dohodly, že Předčasná splátka musí být věřiteli ze strany dlužníka 

uhrazena ke dni splatnosti Splátky jistiny Dluhu, která je dle Splátkového kalendáře splatná ve 

třetím kalendářním měsíci následujícím po oznámení záměru dlužníka učinit Předčasnou 

splátku. Tímto písm. b) není dotčeno písm. e) tohoto odstavce. 

 

c) Namísto Smluvního úroku splatného spolu s každou původní Splátkou jistiny Dluhu, která je 

zahrnuta do Předčasné splátky, uhradí dlužník spolu s Předčasnou splátkou věřiteli poplatek za 

její předčasné uhrazení, a to ve výši 1,7 % (slovy: jedna celá sedm procenta) p. a. z částky 

Předčasné splátky, a to za období od data, k němuž je dlužník povinen ji zaplatit dle písm. b) 

tohoto odstavce, do data původní splatnosti dle Splátkového kalendáře separátně ve vztahu ke 

každé jednotlivé původní Splátce jistiny Dluhu zahrnuté do Předčasné splátky (dále jen 

„Poplatek za předčasnou úhradu“). Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností 

výslovně sjednávají, že úhradou Předčasné splátky zanikne právo věřitele na Smluvní úrok 

v rozsahu uvedeném v tomto písm. c). 

 

d) V případě, že bude předčasně hrazená jistina Dluhu nižší než zbývající část jistiny Dluhu, 

bude neuhrazená jistina Dluhu společně se Smluvním úrokem, který se k ní vztahuje, uhrazena 

za podmínek obdobně dle odst. 3.2 až 4.3 této dohody v nových, stejně vysokých měsíčních 

Splátkách, a to s tím, že jednotlivé nové Splátky budou oproti dosavadním Splátkám 

stanoveny v alikvotně snížené výši při současném zachování dosavadní doby splácení (tj. 

počtu a splatnosti Splátek dle dosavadního Splátkového kalendáře). 

 

e) Věřitel na základě oznámení dlužníka dle písm. a) tohoto odstavce vypočte výši Poplatku za 

předčasnou úhradu a písemně nebo e-mailem sdělí dlužníkovi tento výpočet a zároveň mu 

předloží aktualizovaný Splátkový kalendář zohledňující Předčasnou splátku (dále jen 

„Aktualizovaný Splátkový kalendář“), a to nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne 

příslušného oznámení dlužníka. Následně dlužník do 20 pracovních dnů ode dne doručení 

písemností dle předchozí věty je oprávněn písemně nebo e-mailem vznést odůvodněné 

námitky k výpočtu výše Poplatku za předčasnou úhradu a/nebo k Aktualizovanému 

Splátkovému kalendáři. Do doby, než budou námitky dlužníka vypořádány k jeho 

spokojenosti, není dlužník povinen ani oprávněn uskutečnit Předčasnou splátku a hradí věřiteli 

Splátky dle dosavadního Splátkového kalendáře. V případě, že (i) dlužník v uvedené lhůtě 

nevznese žádné námitky nebo že (ii) budou námitky dlužníka vypořádány k jeho spokojenosti 

nejpozději před uplynutím třetího pracovního dne přede dnem splatnosti dané Předčasné 

splátky, má se za to, že dlužník souhlasí s výší Poplatku za předčasnou úhradu a že 

Aktualizovaný Splátkový kalendář v celém rozsahu nahrazuje dosavadní Splátkový kalendář. 

Aktualizovaný Splátkový kalendář se v souladu s tímto odst. 4.5 písemně vyhotovuje pouze 

z důvodu právní jistoty. V případě, že námitky dlužníka nebudou vypořádány k jeho 

spokojenosti nejpozději před uplynutím třetího pracovního dne přede dnem splatnosti dané 

Předčasné splátky, má se za to, že daná Předčasná splátka nebude uskutečněna a že nadále 



 

 

 

platí dosavadní Splátkový kalendář. 

 

4.6. Věřitel se zavazuje ve Smlouvě o postoupení výslovně převést na Banku veškeré závazky dle odst. 

4.5 výše. Dlužník tímto výslovně souhlasí s převodem těchto závazků na Banku a výslovně se vůči 

věřiteli a Bance vzdává svých práv dle § 1899 Občanského zákoníku ve vztahu k tomuto převodu. 

Tento převod bude vůči dlužníkovi účinný dnem, kdy mu bude doručeno oznámení věřitele a 

Banky o jeho uskutečnění, přičemž toto oznámení bude věřitelem a Bankou učiněno v Oznámení o 

postoupení ve znění dle vzoru, který tvoří přílohu č. 3 této dohody; věřitel se zavazuje zajistit a 

odpovídá za to, že Banka společně s ním dané oznámení učiní. 

 

 

5. Závěrečná ustanovení 

 

5.1. Tato dohoda se řídí českým právním řádem. 

 

5.2. Tato dohoda podléhá uveřejnění postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoR“). V souvislosti s aplikací ZoR prohlašuje věřitel, že 

považuje odst. 3.1 této dohody za své obchodní tajemství, které dle § 3 odst. 1 ZoR požaduje 

neuveřejnit. Sjednává se, že po podpisu této dohody provede dlužník její uveřejnění postupem 

podle ZoR s tím, že neuveřejní (resp. v uveřejněném obrazu dohody budou znečitelněny) 

skutečnosti uvedené v předchozí větě a osobní údaje. Smluvní strany se dohodly, že v metadatech 

registru smluv bude jako hodnota předmětu této dohody uveřejněn součet všech Splátek, tj. částka 

ve výši 6 851 686,57 Kč. Nehledě na tento odst. 5.2 je dlužník oprávněn předložit Zřizovateli 

úplnou kopii této dohody (tj. bez znečitelnění jakékoli části této dohody). 

 

5.3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti nabývá dnem podpisu Smlouvy o 

postoupení, avšak nejdříve dnem uveřejnění této dohody prostřednictvím registru smluv, postupem 

podle ZoR. Věřitel se zavazuje okamžitě písemně oznámit dlužníkovi podpis Smlouvy o 

postoupení a dlužník se zavazuje okamžitě písemně oznámit věřiteli uveřejnění této dohody 

prostřednictvím registru smluv. V případě, že však k podpisu Smlouvy o postoupení nedojde do 

dvou měsíců ode dne uveřejnění této dohody prostřednictvím registru smluv, bez dalšího se tato 

dohoda od počátku ruší. Věřitel se dále zavazuje předat dlužníkovi kopii podepsané Smlouvy o 

postoupení, a to do 3 pracovních dnů ode dne jejího uzavření. 

 

5.4. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že tato dohoda se bez dalšího ruší a zaniká dnem, kdy 

dojde k odstoupení od Smlouvy o postoupení nebo k jinému předčasnému ukončení Smlouvy o 

postoupení. Předchozí věta však neplatí ve vztahu k Pohledávkám na Splátky (tj. na Splátky jistiny 

Dluhu a na Splátky Smluvního úroku), které budou do dne odstoupení od Smlouvy o postoupení 

nebo jiného jejího předčasného ukončení bezpodmínečně a neodvolatelně uhrazeny Bance ze 

strany dlužníka (dále jen „Uhrazené Pohledávky na Splátky“), tj. v rozsahu závazků týkajících se 

Uhrazených Pohledávek na Splátky zůstane tato dohoda nedotčena. Věřitel se zavazuje okamžitě 

písemně oznámit dlužníkovi, že došlo k odstoupení od Smlouvy o postoupení nebo k jinému jejímu 

předčasnému ukončení. 

 

5.5. Smluvní strany se pro případ zániku této dohody dle odst. 5.4 této dohody výslovně dohodly na 

následujícím: 

 

a) Věřitel se zavazuje ve Smlouvě o postoupení sjednat, že od částky, kterou bude věřitel 

povinen vrátit Bance z titulu úplaty za postoupení spolu s úroky v případě, že dojde 

k odstoupení od Smlouvy o postoupení nebo k jinému předčasnému ukončení Smlouvy o 

postoupení (dále jen „Vratka věřitele“), bude odečtena částka Uhrazených Pohledávek na 

Splátky. Smluvní strany přitom odečtenou částku Uhrazených Pohledávek na Splátky společně 

považují za řádné v souladu s touto dohodu učiněné plnění dlužníka za věřitele vůči Bance 

z titulu Smlouvy o postoupení, ve vztahu k němuž nebudou vůči Bance uplatňovat námitky. 

Smluvní strany se proto současně dohodly, že odečtená částka Uhrazených Pohledávek na 



 

 

 

Splátky bude bez dalšího ke dni zániku této dohody dle odst. 5.4 výše započtena proti 

odpovídající dlužné jistině dle těch faktur uvedených v příloze č. 1 této dohody, které jsou 

nejdéle po splatnosti. 

 

b) V Oznámení o postoupení bude věřitelem a Bankou výslovně vůči dlužníkovi potvrzeno, že ve 

Smlouvě o postoupení byl sjednán odečet dle první věty písm. a) tohoto odstavce, přičemž 

věřitel se zavazuje zajistit a odpovídá za to, že Banka společně s ním dané potvrzení učiní. 

 

c) Od počátku se ruší ustanovení odst. 3.1 této dohody. Smluvní strany se však dohodly, že za 

dobu ode dne podpisu této dohody do dne zániku této dohody dle odst. 5.4 výše nemá věřitel 

vůči dlužníkovi právo na žádné úroky z prodlení. Předchozí věta ale neplatí v rozsahu částky, 

o kterou bude Vratka věřitele (před odečtením částky Uhrazených Pohledávek na Splátky dle 

první věty písm. a) tohoto odstavce) překračovat úplatu dle Smlouvy o postoupení, která byla 

věřiteli vyplacena Bankou, a to za podmínky, že věřitel vůči dlužníkovi danou částku prokáže. 

 

d) Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy částka Uhrazených Pohledávek na Splátky 

bude překračovat celou dlužnou jistinu dle faktur uvedených v příloze č. 1 této dohody, bude 

odečtená částka Uhrazených Pohledávek na Splátky bez dalšího ke dni zániku této dohody dle 

odst. 5.4 výše započtena proti celé dlužné jistině dle faktur uvedených v příloze č. 1 této 

dohody a dále ve zbývající části proti odpovídající částce úroků z prodlení, na jejichž 

zaplacení v souladu s písm. c) tohoto odstavce vzniklo věřiteli vůči dlužníkovi právo. Smluvní 

strany se ale současně dohodly, že v případě, kdy bude odečtená částka Uhrazených 

Pohledávek na Splátky překračovat také veškeré úroky z prodlení náležející věřiteli, nemá 

dlužník vůči věřiteli žádné právo na vypořádání částky (tj. rozdílu), která nebude započtena 

proti daným úrokům z prodlení. 

 

e) Věřitel se zavazuje ve Smlouvě o postoupení dále sjednat, že pokud k předčasnému ukončení 

Smlouvy o postoupení dojde dříve, než Banka uhradí věřiteli úplatu dle Smlouvy o 

postoupení, Banka vydá věřiteli částku Uhrazených Pohledávek na Splátky, s čímž dlužník 

tímto výslovně souhlasí. Věřitel se zavazuje okamžitě písemně oznámit dlužníkovi, že obdržel 

částku Uhrazených Pohledávek na Splátky. Smluvní strany se současně dohodly, že částka 

Uhrazených Pohledávek na Splátky, na jejíž vydání vznikne věřiteli vůči Bance právo, bude 

bez dalšího ke dni zániku této dohody dle odst. 5.4 výše započtena proti odpovídající dlužné 

jistině dle těch faktur uvedených v příloze č. 1 této dohody, které jsou nejdéle po splatnosti; 

ustanovení písm. d) výše zde platí obdobně. 

 

f) Smluvní strany pro případ zániku této dohody nepředjímají žádné uznání jakékoli dlužné 

částky ze strany dlužníka vůči věřiteli. K promlčení jistiny Dluhu a jejího příslušenství však 

nedojde dříve než za jeden rok ode dne zániku této dohody. Tímto písm. f) nejsou dotčena 

písm. a), c), d) a e) tohoto odstavce. 

 

g) Smluvní strany výslovně sjednávají, že odst. 4.4 a 5.4 výše, tento odst. 5.5 a další ujednání 

této dohody, z jejichž povahy vyplývá, že mají platit i po zániku této dohody, přetrvávají zánik 

této dohody a zůstávají nadále platná a účinná, a to až do doby, kdy bude naplněn jejich účel. 

 

5.6. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností a ponese jej každá smluvní strana 

sama za sebe; ustanovení § 1766 občanského zákoníku se nepoužije. Zvyklosti ani zavedená praxe 

stran nemají přednost před ustanoveními této dohody ani před ustanoveními zákona. 

 

5.7. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití § 1933, § 1949 odst. 2, § 1950 a § 1952 

občanského zákoníku na právní vztahy dle této dohody. 

 

5.8. Jakékoli změny této dohody lze činit výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 

podepsanými oběma smluvními stranami. Tím není dotčeno oprávnění smluvních stran činit 

závazná právní jednání e-mailem v případech, kdy to výslovně umožňuje odst. 4.5 této dohody. 

 



 

 

 

5.9. Žádná ze smluvních stran není oprávněna od této dohody v žádném rozsahu odstoupit ani tuto 

dohodu v žádném rozsahu jinak předčasně ukončit. 

 

5.10. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této dohody či k jeho části podle zákona jako ke 

zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této dohody či jeho část je 

nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se bez dalšího v příslušném 

rozsahu od ostatních ujednání této dohody a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a 

vymahatelnost ostatních ujednání této dohody. Smluvní strany se zavazují nahradit takové 

zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením 

novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude 

shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této dohody 

zůstal zachován. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností výslovně vylučují aplikaci § 576 

občanského zákoníku. 

 

5.11. Nedílnou součást této dohody tvoří následující přílohy: 

 

a) Příloha č. 1: Seznam faktur a související údaje. 

 

b) Příloha č. 2: Splátkový kalendář. 

 

c) Příloha č. 3: Vzor Oznámení o postoupení. 

 

d) Příloha č. 4: Vzor Oznámení dlužníka vůči Zřizovateli. 

 

5.12. Smluvní strany v souvislosti s uzavřením této dohody souhlasně prohlašují a potvrzují, že dlužník 

před podpisem této dohody předal věřiteli kopii zápisu z jednání dlužníka se Zřizovatelem, v rámci 

kterého Zřizovatel vzal na vědomí podmínky postoupení Pohledávek na Banku a nevyjádřil 

k postoupení žádné výhrady. 

 

5.13. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva stejnopisy 

obdrží věřitel (z nichž jeden bude předán Bance) a jeden stejnopis obdrží dlužník. 

 

5.14. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že se považují za vzájemně rovnocenné partnery a ani jedna 

ze smluvních stran se vůči druhé straně nepovažuje za slabší smluvní stranu. Smluvní strany dále 

souhlasně prohlašují, že si tuto dohodu pozorně přečetly, že její obsah je srozumitelný a určitý, 

nejsou jim známy žádné důvody, pro které by tato dohoda nemohla být smluvními stranami 

uzavřena a závazky z ní řádně plněny, ani jim nejsou známy žádné důvody, které by způsobovaly 

neplatnost této dohody. Na znamení toho, že s obsahem této dohody bez výhrad a ze své svobodné 

a vážné vůle souhlasí a že tato dohoda nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy níže. 

 

 

V Praze dne 24. 03. 2020 V Praze dne 24. 03. 2020 

 

věřitel dlužník 

 

 

 

___________________________________ ___________________________________ 

Zimmer Czech, s.r.o. Nemocnice Na Bulovce 

Ing. Rostislav Hartman Mgr. Jan Kvaček 

jednatel ředitel 

 



Příloha č. 1 k dohodě o uznání dluhu a o způsobu jeho úhrady

Seznam faktur k úhradě za období: 11.11.2017 - 09.11.2019

Věřitel: Zimmer Czech, s.r.o., IČO: 25107976

Dlužník: Nemocnice Na Bulovce, IČO: 00064211

ČÍSLO FAKTURY DATUM VYSTAVENÍ
DATUM 

SPLATNOSTI
ČÁSTKA

2411097818 12.10.2017 11.11.2017 75 157,49 Kč

2411098692 25.10.2017 24.11.2017 58 482,49 Kč

2411108794 27.03.2018 26.04.2018 23 818,18 Kč

2411112353 21.05.2018 20.06.2018 11 888,13 Kč

2411112736 25.05.2018 24.06.2018 28 945,89 Kč

2411112855 25.05.2018 24.06.2018 69 090,90 Kč

2411121047 11.10.2018 10.11.2018 80 928,19 Kč

2411122033 24.10.2018 23.11.2018 60 458,19 Kč

2411122034 24.10.2018 23.11.2018 60 458,19 Kč

2411122038 24.10.2018 23.11.2018 79 108,89 Kč

2411122037 24.10.2018 23.11.2018 75 157,49 Kč

2411122283 29.10.2018 28.11.2018 41 807,49 Kč

2411122293 29.10.2018 28.11.2018 70 707,38 Kč

2411122292 29.10.2018 28.11.2018 66 884,00 Kč

2411122284 29.10.2018 28.11.2018 16 675,00 Kč

2411122765 29.10.2018 28.11.2018 43 636,36 Kč

2411122896 01.11.2018 01.12.2018 33 636,38 Kč

2411122927 02.11.2018 02.12.2018 1 815,00 Kč

2411122933 02.11.2018 02.12.2018 59 325,90 Kč

2411125634 05.12.2018 10.12.2018 85 489,48 Kč

2411123816 15.11.2018 15.12.2018 68 717,49 Kč

2411123817 15.11.2018 15.12.2018 100 289,98 Kč

2411123922 16.11.2018 16.12.2018 22 321,56 Kč

2411124023 16.11.2018 16.12.2018 20 470,00 Kč

2411124162 20.11.2018 20.12.2018 41 807,49 Kč

2411124160 20.11.2018 20.12.2018 70 697,40 Kč

2411124511 23.11.2018 23.12.2018 58 482,49 Kč

2411124513 23.11.2018 23.12.2018 58 482,49 Kč

2411124696 27.11.2018 27.12.2018 17 650,32 Kč

2411124958 29.11.2018 29.12.2018 16 675,00 Kč

2411125737 11.12.2018 10.01.2019 58 482,49 Kč

2411126044 14.12.2018 13.01.2019 58 482,49 Kč

2411126590 02.01.2019 01.02.2019 83 614,98 Kč

2411126934 09.01.2019 08.02.2019 50 172,98 Kč

2411127091 11.01.2019 10.02.2019 119 090,88 Kč

2411127261 15.01.2019 14.02.2019 100 289,98 Kč

2411127436 21.01.2019 20.02.2019 109 090,89 Kč

2411127758 25.01.2019 24.02.2019 20 470,00 Kč



2411128729 30.01.2019 01.03.2019 24 251,68 Kč

2411130071 14.02.2019 16.03.2019 58 482,49 Kč

2411130909 22.02.2019 24.03.2019 49 090,90 Kč

2411130828 22.02.2019 24.03.2019 79 386,24 Kč

2411130907 25.02.2019 27.03.2019 20 470,00 Kč

2411132383 14.03.2019 13.04.2019 20 470,00 Kč

2411132382 14.03.2019 13.04.2019 94 191,99 Kč

2411132754 20.03.2019 19.04.2019 100 289,98 Kč

2411132755 20.03.2019 19.04.2019 83 614,98 Kč

2411133681 28.03.2019 27.04.2019 79 108,89 Kč

2411135124 08.04.2019 10.05.2019 41 807,49 Kč

2411135721 16.04.2019 17.05.2019 137 591,38 Kč

2411136079 24.04.2019 24.05.2019 10 235,00 Kč

2411136080 24.04.2019 24.05.2019 93 808,19 Kč

2411136367 24.04.2019 26.05.2019 79 909,07 Kč

2411136821 30.04.2019 30.05.2019 117 626,23 Kč

2411137414 13.05.2019 12.06.2019 81 639,28 Kč

2411137824 16.05.2019 15.06.2019 79 108,89 Kč

2411137822 16.05.2019 15.06.2019 41 807,49 Kč

2411137973 20.05.2019 19.06.2019 74 368,68 Kč

2411137972 20.05.2019 19.06.2019 60 458,19 Kč

2411138431 24.05.2019 23.06.2019 40 926,68 Kč

2411138432 24.05.2019 23.06.2019 76 855,85 Kč

2411138433 24.05.2019 23.06.2019 98 181,76 Kč

2411138429 24.05.2019 23.06.2019 16 675,00 Kč

2411138430 24.05.2019 23.06.2019 69 142,04 Kč

2411138434 24.05.2019 23.06.2019 30 909,13 Kč

2411138908 29.05.2019 28.06.2019 58 482,49 Kč

2411139208 31.05.2019 30.06.2019 83 490,97 Kč

2411139430 05.06.2019 05.07.2019 97 759,59 Kč

2411139431 05.06.2019 05.07.2019 16 675,00 Kč

2411139905 11.06.2019 11.07.2019 52 042,49 Kč

2411139908 11.06.2019 11.07.2019 46 631,74 Kč

2411140304 17.06.2019 17.07.2019 130 832,25 Kč

2411140589 18.06.2019 19.07.2019 91 924,49 Kč

2411140590 18.06.2019 19.07.2019 27 016,19 Kč

2411140585 18.06.2019 19.07.2019 30 705,00 Kč

2411141594 03.07.2019 02.08.2019 86 739,49 Kč

2411141639 04.07.2019 03.08.2019 107 835,90 Kč

2411142460 23.07.2019 22.08.2019 75 836,37 Kč

2411142461 23.07.2019 22.08.2019 41 807,49 Kč

2411142685 29.07.2019 28.08.2019 66 909,22 Kč

2411142828 31.07.2019 30.08.2019 116 964,98 Kč

2411142829 31.07.2019 30.08.2019 41 807,49 Kč

2411143100 07.08.2019 06.09.2019 77 144,22 Kč

2411143634 20.08.2019 19.09.2019 63 490,21 Kč

2411143633 20.08.2019 19.09.2019 111 904,20 Kč

2411143664 20.08.2019 19.09.2019 96 809,63 Kč

2411143769 22.08.2019 21.09.2019 41 807,49 Kč

2411144518 04.09.2019 04.10.2019 58 482,49 Kč



2411144894 10.09.2019 10.10.2019 58 482,49 Kč

2411144893 10.09.2019 10.10.2019 41 807,49 Kč

2411144892 10.09.2019 10.10.2019 75 157,49 Kč

2411145169 12.09.2019 12.10.2019 62 277,49 Kč

2411146456 30.09.2019 30.10.2019 57 555,02 Kč

2411146455 30.09.2019 30.10.2019 91 924,49 Kč

2411147355 10.10.2019 09.11.2019 77 133,19 Kč

2411147356 09.10.2019 09.11.2019 83 614,98 Kč

6 050 219,46 KčCELKEM:



Příloha č. 2 k dohodě o uznání dluhu a o způsobu jeho úhrady

Splátkový kalendář

Věřitel: Zimmer Czech, s.r.o., IČO: 25107976

Dlužník: Nemocnice Na Bulovce, IČO: 00064211

Splátka č. Datum splatnosti Splátka úroku Splátka jistiny Splátka celkem

1 20.04.2020 10 058,49 Kč 5 941,51 Kč 16 000,00 Kč

2 20.05.2020 14 355,16 Kč 1 644,84 Kč 16 000,00 Kč

3 22.06.2020 15 786,38 Kč 213,62 Kč 16 000,00 Kč

4 20.07.2020 13 394,03 Kč 2 605,97 Kč 16 000,00 Kč

5 20.08.2020 14 822,71 Kč 1 177,29 Kč 16 000,00 Kč

6 21.09.2020 15 297,88 Kč 702,12 Kč 16 000,00 Kč

7 20.10.2020 13 862,09 Kč 2 137,91 Kč 16 000,00 Kč

8 20.11.2020 14 812,85 Kč 1 187,15 Kč 16 000,00 Kč

9 21.12.2020 14 809,94 Kč 1 190,06 Kč 16 000,00 Kč

10 20.01.2021 14 329,37 Kč 1 670,63 Kč 16 000,00 Kč

11 22.02.2021 15 757,94 Kč 242,06 Kč 16 000,00 Kč

12 22.03.2021 13 369,84 Kč 65 180,16 Kč 78 550,00 Kč

13 20.04.2021 13 697,69 Kč 64 852,31 Kč 78 550,00 Kč

14 20.05.2021 14 016,00 Kč 64 534,00 Kč 78 550,00 Kč

15 21.06.2021 14 786,91 Kč 63 763,09 Kč 78 550,00 Kč

16 20.07.2021 13 254,25 Kč 65 295,75 Kč 78 550,00 Kč

17 20.08.2021 14 008,09 Kč 64 541,91 Kč 78 550,00 Kč

18 20.09.2021 13 849,69 Kč 64 700,31 Kč 78 550,00 Kč

19 20.10.2021 13 249,27 Kč 65 300,73 Kč 78 550,00 Kč

20 22.11.2021 14 403,60 Kč 64 146,40 Kč 78 550,00 Kč

21 20.12.2021 12 079,04 Kč 66 470,96 Kč 78 550,00 Kč

22 20.01.2022 13 210,09 Kč 65 339,91 Kč 78 550,00 Kč

23 21.02.2022 13 470,70 Kč 65 079,30 Kč 78 550,00 Kč

24 21.03.2022 11 642,60 Kč 66 907,40 Kč 78 550,00 Kč

25 20.04.2022 12 315,31 Kč 66 234,69 Kč 78 550,00 Kč

26 20.05.2022 12 158,00 Kč 66 392,00 Kč 78 550,00 Kč

27 20.06.2022 12 400,33 Kč 66 149,67 Kč 78 550,00 Kč

28 20.07.2022 11 843,22 Kč 66 706,78 Kč 78 550,00 Kč

29 22.08.2022 12 853,27 Kč 65 696,73 Kč 78 550,00 Kč

30 20.09.2022 11 144,47 Kč 67 405,53 Kč 78 550,00 Kč

31 20.10.2022 11 368,67 Kč 67 181,33 Kč 78 550,00 Kč

32 21.11.2022 11 956,39 Kč 66 593,61 Kč 78 550,00 Kč

33 20.12.2022 10 682,59 Kč 67 867,41 Kč 78 550,00 Kč

34 20.01.2023 11 252,76 Kč 67 297,24 Kč 78 550,00 Kč

35 20.02.2023 11 087,60 Kč 67 462,40 Kč 78 550,00 Kč

36 20.03.2023 9 865,07 Kč 68 684,93 Kč 78 550,00 Kč

37 20.04.2023 10 753,48 Kč 67 796,52 Kč 78 550,00 Kč

38 22.05.2023 10 928,61 Kč 67 621,39 Kč 78 550,00 Kč

39 20.06.2023 9 748,81 Kč 68 801,19 Kč 78 550,00 Kč

40 20.07.2023 9 921,57 Kč 68 628,43 Kč 78 550,00 Kč

41 21.08.2023 10 409,15 Kč 68 140,85 Kč 78 550,00 Kč



42 20.09.2023 9 596,74 Kč 68 953,26 Kč 78 550,00 Kč

43 20.10.2023 9 432,98 Kč 69 117,02 Kč 78 550,00 Kč

44 20.11.2023 9 577,79 Kč 68 972,21 Kč 78 550,00 Kč

45 20.12.2023 9 105,02 Kč 69 444,98 Kč 78 550,00 Kč

46 22.01.2024 9 834,09 Kč 68 715,91 Kč 78 550,00 Kč

47 20.02.2024 8 484,32 Kč 70 065,68 Kč 78 550,00 Kč

48 20.03.2024 8 323,46 Kč 70 226,54 Kč 78 550,00 Kč

49 22.04.2024 9 288,06 Kč 69 261,94 Kč 78 550,00 Kč

50 20.05.2024 7 727,25 Kč 70 822,75 Kč 78 550,00 Kč

51 20.06.2024 8 381,35 Kč 70 168,65 Kč 78 550,00 Kč

52 22.07.2024 8 473,96 Kč 70 076,04 Kč 78 550,00 Kč

53 20.08.2024 7 518,64 Kč 71 031,36 Kč 78 550,00 Kč

54 20.09.2024 7 862,85 Kč 70 687,15 Kč 78 550,00 Kč

55 21.10.2024 7 689,37 Kč 70 860,63 Kč 78 550,00 Kč

56 20.11.2024 7 273,03 Kč 71 276,97 Kč 78 550,00 Kč

57 20.12.2024 7 103,75 Kč 71 446,25 Kč 78 550,00 Kč

58 20.01.2025 7 165,20 Kč 71 384,80 Kč 78 550,00 Kč

59 20.02.2025 6 990,01 Kč 71 559,99 Kč 78 550,00 Kč

60 20.03.2025 6 154,93 Kč 72 395,07 Kč 78 550,00 Kč

61 22.04.2025 7 064,90 Kč 71 485,10 Kč 78 550,00 Kč

62 20.05.2025 5 836,00 Kč 72 714,00 Kč 78 550,00 Kč

63 20.06.2025 6 282,83 Kč 72 267,17 Kč 78 550,00 Kč

64 21.07.2025 6 105,48 Kč 72 444,52 Kč 78 550,00 Kč

65 20.08.2025 5 736,47 Kč 72 813,53 Kč 78 550,00 Kč

66 22.09.2025 6 119,89 Kč 72 430,11 Kč 78 550,00 Kč

67 20.10.2025 5 032,08 Kč 73 517,92 Kč 78 550,00 Kč

68 20.11.2025 5 390,81 Kč 73 159,19 Kč 78 550,00 Kč

69 22.12.2025 5 379,37 Kč 73 170,63 Kč 78 550,00 Kč

70 20.01.2026 4 707,06 Kč 73 842,94 Kč 78 550,00 Kč

71 20.02.2026 4 850,47 Kč 73 699,53 Kč 78 550,00 Kč

72 20.03.2026 4 217,70 Kč 74 332,30 Kč 78 550,00 Kč

73 20.04.2026 4 487,17 Kč 74 062,83 Kč 78 550,00 Kč

74 20.05.2026 4 166,53 Kč 74 383,47 Kč 78 550,00 Kč

75 22.06.2026 4 388,85 Kč 74 161,15 Kč 78 550,00 Kč

76 20.07.2026 3 559,48 Kč 74 990,52 Kč 78 550,00 Kč

77 20.08.2026 3 756,82 Kč 74 793,18 Kč 78 550,00 Kč

78 21.09.2026 3 688,53 Kč 74 861,47 Kč 78 550,00 Kč

79 20.10.2026 3 170,86 Kč 75 379,14 Kč 78 550,00 Kč

80 20.11.2026 3 204,55 Kč 75 345,45 Kč 78 550,00 Kč

81 21.12.2026 3 019,64 Kč 75 530,36 Kč 78 550,00 Kč

82 20.01.2027 2 742,84 Kč 75 807,16 Kč 78 550,00 Kč

83 22.02.2027 2 819,08 Kč 75 730,92 Kč 78 550,00 Kč

84 22.03.2027 2 224,08 Kč 76 325,92 Kč 78 550,00 Kč

85 20.04.2027 2 128,28 Kč 76 421,72 Kč 78 550,00 Kč

86 20.05.2027 2 020,17 Kč 76 529,83 Kč 78 550,00 Kč

87 21.06.2027 1 960,97 Kč 76 589,03 Kč 78 550,00 Kč

88 20.07.2027 1 601,29 Kč 76 948,71 Kč 78 550,00 Kč

89 20.08.2027 1 522,88 Kč 77 027,12 Kč 78 550,00 Kč

90 20.09.2027 1 333,84 Kč 77 216,16 Kč 78 550,00 Kč

91 20.10.2027 1 107,43 Kč 77 442,57 Kč 78 550,00 Kč



92 22.11.2027 1 015,85 Kč 77 534,15 Kč 78 550,00 Kč

93 20.12.2027 690,07 Kč 77 859,93 Kč 78 550,00 Kč

94 20.01.2028 572,92 Kč 77 977,08 Kč 78 550,00 Kč

95 21.02.2028 393,86 Kč 78 156,14 Kč 78 550,00 Kč

96 20.03.2028 171,38 Kč 77 315,19 Kč 77 486,57 Kč

801 467,11 Kč 6 050 219,46 Kč 6 851 686,57 KčCelková výše:



 

 

 

Příloha č. 3 dohody o uznání dluhu a o způsobu jeho úhrady: Vzor Oznámení o postoupení 

 
Nemocnice Na Bulovce, státní příspěvková organizace 
Budínova 67/2, 18081 Praha 8 - Libeň 
 
Věc: Oznámení o postoupení pohledávek 

 

Vážení, 

oznamujeme Vám tímto, že dne [BUDE DOPLNĚNO] byla uzavřena mezi [BUDE DOPLNĚNO], jako postupitelem 
(dále jen „Postupitel“), a Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČO: 
45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171 (dále jen „Česká 
spořitelna“), jako postupníkem, smlouva o postoupení pohledávek bez postihu č. [BUDE DOPLNĚNO] (dále jen 
„Smlouva“), na základě které byly ve prospěch České spořitelny postoupeny peněžité pohledávky Postupitele za 
Vámi, které vznikly na základě určitých kupních smluv, byly Vám vyfakturovány Postupitelem prostřednictvím faktur 
uvedených v příloze č. [1] Dohody (jak je tato definována níže) a jejichž podmínky splacení byly následně upraveny 
dohodou o uznání dluhu a o způsobu jeho úhrady ze dne [BUDE DOPLNĚNO] (dále jen „Dohoda“), včetně 
pohledávek na smluvní úrok z prodlení (jak je definován v odst. 3.2 Dohody), jakož i veškeré další související peněžité 
pohledávky, včetně pohledávek z titulu poplatku za předčasnou úhradu (jak je definován v odst. 4.5 písm. c) Dohody), 
které vzniknou z Dohody, a to vše společně s existujícím a budoucím příslušenstvím takových pohledávek (dále jen 
„Pohledávky“).  

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Vás žádáme, abyste veškerá plnění na úhradu Pohledávek v souladu 
s Dohodou poukazovali výhradně České spořitelně na její účet č. 2447092/0800 nebo na jiný účet písemně určený 
Českou spořitelnou (dále jen „Účet“), pod variabilním symbolem [BUDE DOPLNĚNO]. 

Dovolujeme si Vás upozornit, že od doručení tohoto oznámení Vaše dluhy vyplývající z uvedených Pohledávek budou 
řádně a včas splněny pouze jejich řádným a včasným zaplacením na Účet, ledaže vás Česká spořitelna písemně 
instruuje jinak. 

Dále Vám tímto oznamujeme a potvrzujeme, že ve Smlouvě bylo mezi Postupitelem a Českou spořitelnou sjednáno, 
že Postupitel na Českou spořitelnu převádí a Česká spořitelna přebírá veškeré závazky (tj. práva a povinnosti) dle 
odst. 4.5 Dohody. Současně Vám tímto oznamujeme a potvrzujeme, že ve Smlouvě bylo mezi Postupitelem a Českou 
spořitelnou sjednáno, že od částky, kterou bude Postupitel povinen vrátit České spořitelně z titulu úplaty za postoupení 
spolu s úroky v případě, že dojde k odstoupení od Smlouvy nebo k jinému předčasnému ukončení Smlouvy, bude 
odečtena částka splátek (tj. splátek jistiny dluhu a splátek smluvního úroku z prodlení) dle Dohody, která bude do dne 
odstoupení od Smlouvy o postoupení nebo jiného jejího předčasného ukončení bezpodmínečně a neodvolatelně 
uhrazena České spořitelně ze strany Nemocnice Na Bulovce. 

Prosíme Vás o potvrzení tohoto oznámení a jeho předání České spořitelně zasláním na adresu: Česká spořitelna, 
a.s., Projektové a exportní financování, Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4. 

V(e)       dne       

 
[BUDE DOPLNĚNA OBCHODNÍ FIRMA POSTUPITELE] 
 
Titul, jméno, příjmení        
Funkce        

 podpis 
 
Titul, jméno, příjmení        
Funkce        

 podpis 

 

V(e)       dne       

 
Česká spořitelna, a.s. 
 
Titul, jméno, příjmení       
Funkce       

 podpis 
 
Titul, jméno, příjmení       
Funkce       

 podpis 

 



 

 

 

 

Potvrzujeme převzetí tohoto oznámení, bereme na vědomí, že došlo k účinnému postoupení výše specifikovaných 
Pohledávek z Postupitele na Českou spořitelnu, a prohlašujeme ve prospěch České spořitelny, že: 

(a) Pohledávky uznáváme jako pravé a existující a nemáme proti Pohledávkám žádné námitky; 

(b) proti Pohledávkám nezapočítáme žádné své pohledávky, které máme nebo budeme mít za Postupitelem; 

(c) se zavazujeme Pohledávky splnit řádně a včas zaplacením na Účet; 

(d) Pohledávky vznikly z kupní ceny za zboží, které nám bylo řádně dodáno a námi převzato na základě platných 
kupních smluv, 

(e) splatnost Pohledávek sjednanou v Dohodě považujeme vzhledem k současné situaci NNB za výhodnou pro 
NNB z pohledu péče řádného hospodáře, 

(f) sjednání kupních smluv, na jejichž základě vznikly Pohledávky, modifikace podmínek splacení Pohledávek 
prostřednictvím Dohody a následné postoupení Pohledávek Postupitelem na Českou spořitelnu považujeme 
za souladné se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, přičemž potvrzujeme, že náš zřizovatel, Ministerstvem 
zdravotnictví České Republiky, vůči uzavření Dohody a jejímu obsahu neučinil žádné výhrady; 

(g) naše závazky z kupních smluv, na základě nichž vznikly Pohledávky, a z Dohody jsou závazky vzniklé 
v souvislosti s provozováním hlavní činnosti Nemocnice na Bulovce, státní příspěvkové organizace ve smyslu 
§ 74 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), v platném znění, a jako takové jsou zajištěny ručením státu podle § 74 uvedeného 
zákona. 

 
V(e)       dne       

 
Nemocnice Na Bulovce, státní příspěvková organizace 
 
Titul, jméno, příjmení        
Funkce        

 podpis 
 
 



 

 

 

Příloha č. 4 dohody o uznání dluhu a o způsobu jeho úhrady: Vzor Oznámení dlužníka vůči 

Zřizovateli 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

Palackého náměstí 4  

128 01 Praha 2 

K rukám Ing. Jana Michálka, ředitele odboru přímo řízených organizací 

 

 

V Praze dne [DD.MM.RRRR] 

 

Oznámení zřizovateli o postoupení pohledávek za NNB 

 

Vážený pane řediteli, 

 

v zastoupení Nemocnice Na Bulovce (dále jen „NNB“) si Vám dovoluji oznámit, že dne [DD.MM.RRRR] 

byla uzavřena mezi společností [BUDE DOPLNĚNO] (dále jen „Postupitel“), jako postupitelem, a 

společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782, 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171 (dále jen „Česká 

spořitelna“), jako postupníkem, smlouva o postoupení pohledávek bez postihu č. [BUDE DOPLNĚNO] 

(dále jen „Smlouva o postoupení“), na základě které byly ve prospěch České spořitelny postoupeny 

peněžité pohledávky Postupitele za NNB o jistině v celkové výši [BUDE DOPLNĚNO] Kč (slovy: [BUDE 

DOPLNĚNO]), které vznikly na základě kupních smluv uzavřených mezi Postupitelem, jako 

prodávajícím, a NNB, jako kupujícím, a které NNB uznala dohodou o uznání dluhu a o způsobu jeho 

úhrady uzavřenou dne [DD.MM.RRRR] mezi NNB, jako dlužníkem, a Postupitelem, jako věřitelem (dále 

také jen „Dohoda o uznání“), kdy Dohodou o uznání byly současně upraveny podmínky splacení 

uvedených pohledávek, včetně sjednání smluvního úroku z prodlení a splácení jistiny pohledávek společně 

s naběhlým úrokem dle splátkového kalendáře sjednaného Dohodou o uznání. Kopie Dohody o uznání 

tvoří přílohu tohoto oznámení. 

 

Smlouvou o postoupení byly přitom ve prospěch České spořitelny postoupeny veškeré peněžité 

pohledávky vzniklé na základě Dohody o uznání, včetně veškerého jejich existujícího a budoucího 

příslušenství. 

 

Veškeré pohledávky vzniklé na základě Dohody o uznání vycházejí z kupních smluv, jejichž předmětem 

byly dodávky zboží, které sloužily k běžné činnosti NNB, a tudíž v režimu zákona č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 

pozdějších předpisů, se na dané pohledávky hledí jako na závazky vzniklé z hlavní činnosti NNB a 

vztahuje se na ně ručitelský závazek státu dle § 74 uvedeného zákona. 

 

S pozdravem 

 

 

Mgr. Jan Kvaček 

ředitel 

Nemocnice Na Bulovce 

 

Příloha: Kopie dohody o uznání dluhu a o způsobu jeho úhrady 

 


