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SML- ______
č. VLS 2021- 3718

SMLOUVA
O POSTOUPENÍ SMLOUVY

dle ustanovení § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
se sídlem Pod Miskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 
IČO: 000 00 205 
DIČ: CZ00000205
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 256 
zastoupený Ing. Petrem Králem, ředitelem

(dále jako „VLS“ nebo také jako „postupiteTc)

a

Lesy České republiky, s.p.
■

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem 

(dále jako „LČR“ nebo také jako „postupník“) 

a

Václav Svoboda
se sídlem Husova 352, 472 01 Doksy 
IČO: 16441931 
DIČ: CZ
fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona 

(dále jako „DODAVATEL“ nebo také jako „postoupená strana“)

(VLS a LČR a DODAVATEL dále též společně jako „smluvní straný‘ a každý jednotlivě jako 
„postupiter, „postupník“ a „postoupená stranau nebo také jako „smluvní strana“)



VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o postoupení smlouvy (dále jako 
„ smlouva

I.

Úvodní ustanovení

1. Postupitel a postoupená strana shodně prohlašují, že dne 22. 3. 2021 uzavřeli Objednávku 
č. 5/2021/114, jejímž předmětem je závazek DODAVATELE zabezpečit výkon 
koordinátora BOZP při realizaci stavby - Revitalizace SpS Mimoň, ID verze v ISRS: 
15931335 (dále jen „Objednávka").

2. Postupitel a postupník shodně prohlašují, že dne 30. 6. 2021 uzavřeli Smlouvu 
o vzájemném převodu práva hospodařit s nemovitými věcmi ve vlastnictví České 
republiky, ID verze v ISRS: 17076251 (dále jen „Smlouva o převodu").

3. Na základě Smlouvy o převodu došlo s účinností ke dni 30. 6. 2021 mezi VLS a LČR 
k převodu práva hospodařit s pozemky na území, které je místem určení, resp. plnění dle 
Objednávky.

II.
Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy postupitel postupuje Objednávku a s tím převádí i svá práva a 
povinnosti plynoucí z Objednávky na postupníka s tím, že postupník s postoupením 
Objednávky souhlasí a tato práva a povinnosti z Objednávky přejímá.

2. Postupník prohlašuje, že se s Objednávkou řádně seznámil a zavazuje se ji dodržovat.

3. Postupitel prohlašuj e, že:

a) předal postupníkovi jedno originální vyhotovení Objednávky a poskytl veškeré 
potřebné informace týkající se Objednávky a neuvedl postupníka v omyl,

b) nedisponuje žádnými dalšími doklady, které by v budoucnu mohly významným 
způsobem ovlivnit vztahy mezi postoupenou stranou a postupníkem.

4. Postoupená strana prohlašuje, že souhlasí s postoupením práv a převzetím povinností 
plynoucích z Objednávky zpostupitele na postupníka ve smyslu odst. 1 tohoto článku 
smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti vyplývající z Objednávky si převádějí 
s účinností ode dne 1.1. 2022.
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III.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávám o této smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou 
jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke 
vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 
(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 
jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných 
právních předpisů.

3. LČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, 
s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli 
protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového 
jednání.

IV.
Závěrečná ujednání

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 
řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 
souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 
všemi smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami. Pokud tato 
smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle 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, nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem, ne však dříve než dnem 1.1. 2022; smluvní 
strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně 
metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato 
smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.

4. Tato smlouvaje vyhotovena v počtu tří (3) stejnopisů, z nichž po jednom (1) vyhotovení 
obdrží každá ze smluvních stran.

5. Smluvní strany prohlašuj í, že si tuto smlouvu před j ej ím podpisem přečetly, j ej ímu obsahu 
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné,
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svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční
podpisy.

V Praze, dne......® Y Hradci Králové, dne

Za postup Za poátupníka:

g. p
generální ředitel 
Lesylpeské republiky, s.p.

Ing. Petr Král 
ředitel /
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

T

V Doksech, dne.................

Za postoupenou stranu:

Václav S oda
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