
Postupitel: Plzeňský kraj 

se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

IČO: 70890366 

DIČ: CZ70890366 

zastoupený: náměstkem hejtmanky Plzeňského kraje Ing. Mgr. Pavlem Karpíškem, na 
základě plné moci ze dne 19.11.2020 

dále jen „postupitel“ 

a  

Postupník: Stodská nemocnice, a. s.  

se sídlem: Hradecká 600, 333 01 Stod 

IČO: 26361086 

DIČ: CZ699005333  

zapsaný v obchodním rejstříku: spisová značka B 1072 vedená u Krajského soudu 
v Plzni 

zastoupený: Ing. Miroslavem Zábranským, předsedou představenstva, a Mgr. Petrem 
Suchým, členem představenstva 

dále jen „postupník“ 

a  

Postoupený: A.D.S. Rokycany s.r.o. 

se sídlem: Smetanova 47, Střed, 337 01 Rokycany 

IČO: 27983943 

DIČ: CZ27983943 

zapsaný v obchodním rejstříku: spisová značka C 20066 vedená u Krajského soudu 
v Plzni 

zastoupený: Ing. Jiřím Škopem, jednatelem společnosti 

dále jen „postoupený“ 

 

uzavřeli v souladu s § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto  

 

dohodu o postoupení smlouvy 

(dále jen „dohoda”): 

 



I.  
Postupitel objednal u postoupeného objednávkou č. Obj-947/20 ze dne 4. 8. 2020 
výkon koordinátora BOZP stavby Stodská nemocnice, a.s., Oddělení následné 
péče 1. a 2. etapa včetně krčku, s přesnou specifikací činnosti dle přílohy, za cenu 
251 000,00 Kč bez DPH a 303 710,00 Kč s DPH. Objednávka byla uveřejněna 
v registru smluv dne 16. 10. 2020.  

 
 

II.  
1. Postupník vstupuje ke dni účinnosti této dohody na místo postupitele a stává se 

smluvní stranou postoupené smlouvy vzniklé na základě přijaté objednávky se 
všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími ohledně veškerých práv a 
povinností, které nebyly dosud splněny.  

 
2. K postoupení práv a povinností z postoupené smlouvy dochází mezi postupitelem 

a postupníkem bezúplatně. 
 

3. Postupitel se zavazuje na část plnění již realizovaného před datem postoupení práv 
a povinností z postoupené smlouvy vystavit postupníkovi daňový doklad (fakturu) 
a postupník se zavazuje plnění na základě tohoto daňového dokladu (faktury) 
postupiteli uhradit. 

 
4. Postoupený s postoupením smlouvy dle této dohody souhlasí.  

 
III.  

1. Postupník prohlašuje, že jsou mu známa práva a povinnosti vyplývající 
z postoupené smlouvy vzniklé na základě přijaté objednávky, se kterou se detailně 
seznámil.  

 
2. Postupitel se zavazuje zveřejnit tuto dohodu v registru smluv ve smyslu zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nejpozději do 5 dnů 
od jejího uzavření. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Postupitel se zavazuje 
informovat smluvní strany o zveřejnění smlouvy. 

 
3. Uzavření této dohody bylo za postupitele schváleno usnesením Rady Plzeňského 

kraje č. 614/21 ze dne 26. 04. 2021  
 
V Plzni 28.05.2021 

Postupitel    Postupník    Postoupený  

Plzeňský kraj   Stodská nemocnice a.s. A.D.S. Rokycany s.r.o. 

 


