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Smlouva o postoupení pohledávek čís.: 1232020007 
 
České dráhy, a.s.   
se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15        
IČ: 70994226 
DIČ: CZ70994226                                      
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8039 
zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „Postupitel“)                        
 
a 
 
PANGEA MINERALS DEVELOPMENT LIMITED 
se sídlem: 15 Stopher House, Webber Street, Londýn SE1 ORE, Velká Británie 
registrační číslo: UK 38 20 848 
zapsaná: The Registrar of companies for England and Wales, Crown Way, Cardiff, United Kingdom, 
CF14 3UZ 
zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „Postupník“) 
 
Postupník a Postupitel společně rovněž jako „Smluvní strany“ 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě Rámcové smlouvy o smlouvách budoucích o úplatném 
postoupení pohledávek číslo 57941/2015 ze dne 15. 12. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.4.2018 (dále jen 

„Rámcová smlouva“) a v souladu s ust. § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění                                      

                                           SMLOUVU O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK 

(dále jen „Smlouva“) 
          
                                                                                      I. 

 

1. Postupitel touto Smlouvou postupuje Postupníkovi pohledávky vzniklé Postupiteli vůči třetím osobám, 
majícím trvalý pobyt na území České republiky, z titulu porušení přepravního řádu pro veřejnou drážní a 
silniční dopravu, konkrétně pohledávky na zaplacení stanoveného jízdného nebo stanoveného příplatku nebo 
ceny místenky nebo přepravného dle platného tarifu Postupitele (§ 7 a § 30 vyhlášky Ministerstva dopravy a 
spojů č. 175/2000 Sb.) a na zaplacení přirážky za porušení přepravního řádu (§ 37 odst.6 z. 266/1994 Sb.) 
uvedené v Seznamu postoupených pohledávek, který jako Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této Smlouvy 
(dále jen „Pohledávky“ a jednotlivě „Pohledávka“). Postupník Pohledávky přijímá  a zavazuje se uhradit za ně 
úplatu ve sjednané výši dle čl. II této Smlouvy.  

2. Pohledávky, jejichž postoupení je předmětem této Smlouvy, přecházejí na Postupníka včetně svého 
příslušenství a všech práv s nimi spojených. 

3. Smluvní strany se dohodly s ohledem na povahu pohledávek, že Postupitel neručí za dobytnost 
postupovaných Pohledávek. 

II. 

 
1. Úplata za každou Pohledávku postoupenou z Postupitele na Postupníka na základě této Smlouvy je 

stanovena procentuální sazbou ve výši sjednané v příloze č. 2 k Rámcové smlouvě z nominální hodnoty 
jistiny postupované Pohledávky uvedené v Seznamu dle přílohy č. 1 této Smlouvy. Nominální hodnota všech 
jistin postupovaných pohledávek dle této Smlouvy činí XXXXXXXXX,- Kč.    

 
2. Úplatu provede Postupník na bankovní účet Postupitele XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  pod variabilním 

symbolem, kterým je číslo faktury vystavené v souladu s čl. V odst. 5.2 Rámcové smlouvy. Postupník uhradí 
úplatu za každou Pohledávku ve lhůtě dle odst. 5.3 Rámcové smlouvy v procentuální výši dle čl. II, odst. 1 
přílohy č. 2 k Rámcové smlouvě (dále jen „Úplata“). 

 
 

                                                                                          III. 

 
1. Tato Smlouva je platná a účinná dnem jejího uzavření.  

 
2. Tuto Smlouvu lze doplňovat či měnit pouze písemně, prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků 

opatřených podpisy obou smluvních stran. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že 
písemná forma není zachována při právním jednání učiněném elektronickými prostředky ve smyslu 
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ustanovení § 562 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  Za písemnou formu se 
považuje tedy pouze forma listinná.  

 
3. Jakékoliv vzdání se práva, prominutí dluhu nebo uznání závazku je platné pouze za předpokladu, že 

bude učiněno dohodou Smluvních stran uzavřenou v listinné podobě a podepsanou oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

 
4. Práva a povinnosti z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce Smluvních stran.  
 
5. Postupník není oprávněn postoupit tuto Smlouvu (tj. převést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo její 

části na třetí osobu) bez předchozího výslovného písemného souhlasu Postupitele. Postupitel si tímto 
vyhrazuje právo takový souhlas neudělit, a to i bez udání důvodu. Za účelem zvážení, zda takový 
souhlas s převodem Postupitel udělí či nikoli, je Postupník povinen mu opatřit a dodat veškeré informace 
a dokumenty, o které Postupitel požádá. Tato Smlouva není převoditelná rubopisem. 

 
6. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní především smírnou 

cestou. Pokud se nepodaří spor vyřešit dohodou Smluvních stran, bude spor řešen dle hmotného a 
procesního práva České republiky a k jeho projednání jsou příslušné soudy České republiky v souladu 
se zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, přičemž místní příslušnost soudu bude 
určena dle sídla Postupitele. 
 

7. Pro případ, že se některé z ustanovení této Smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, zůstávají její 
ostatní ustanovení touto skutečností nedotčena a v platnosti. Smluvní strany se zavazují v tomto případě 
uzavřít dodatek k této Smlouvě tak, aby byla neplatná či neúčinná ustanovení nahrazena; do uzavření 
takovéhoto dodatku se budou pro úpravu vztahů vyplývajících z této Smlouvy používat ustanovení 
platného právního řádu České republiky, která jsou obsahově neplatným či neúčinným ustanovením 
Smlouvy nejblíže. 

 
8. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí Rámcovou smlouvou a právním řádem 

České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obecně 
závaznými právními předpisy souvisejícími. 
 

9. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu s tím, že každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom.  
 

10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy 
do registru smluv se zavazuje zajistit Postupitel neprodleně po podpisu smlouvy.  
Postupitel se současně zavazuje informovat Postupníka o provedení registrace tak, že zašle  
Postupníkovi kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, 
kdy sám obdrží potvrzení, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky 
Postupníka (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy 
obdrží obě smluvní strany zároveň).   

 
 
 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, že její obsah přesně 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a 
proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují. 
   
Příloha: Seznam pohledávek postupovaných touto smlouvou 
 
V Olomouci dne: 23.07.2020                                               V Praze dne : 05.08.2020 

                                    
       České dráhy, a.s.               PANGEA MINERALS DEVELOPMENT Ltd. 
  
 …………………………………............                      ………………………………….....… 
 XXXXXXXXXXXX                                                        XXXXXXXXXXXXX 
    


