
Smlouva o postoupení smlouvy

uzavřená dle § 1895 a naši. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany:

l.

Sídlo:
Zastoupen:

DIČ:
Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „postupitel")

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 449/3, Brno, PSČ

70888337
CZ70888337

2.
Sídlo:
Zastoupena:

1C:
DIČ:
E-mail:

(dále jen „postupník")

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247/22, 697 Ol Kyjov
Mgr. Veronikou Neničkovou, MBAce, statutární zástupkyní
00226912
CZ00226912

3.
Sídlo:

Zastoupena:
1C:
DIČ:
E-mail:

LT PROJEKT, a.s.
Kroftova 2619/45, Brno, PSČ 616 00

Ing. Luďkem Tomkem, předsedou představenstva
29220785
CZ29220785

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce 6112.

(dále jen „postoupená strana")

ČI. l.
l. Postupitel a postoupená strana shodně prohlašují, že spolu uzavřeli tuto smlouvu:

Smlouva na zpracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících plnění ze dne
15.08.2019, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro stavbu „Stavební úpravy
ARO Nemocnice Kyjov", zajištění související inženýrské činnosti, poskytnutí součinnosti při výběru
zhotovitele stavby a výkon autorského dozoru v průběhu provádění stavby (dále jen „Smlouva").

ČI. II.

l. Na základě této smlouvy postupitel postupuje Smlouvu a s tím převádí i veškerá svá práva a veškeré
své povinnosti z výše uvedené Smlouvy na postupníka a postupník s postoupením Smlouvy souhlasí
a tato práva a povinnosti ze Smlouvy přejímá.



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

ČI. III.

l. Postupitel prohlašuje, že:
a) předal postupníkovi l originální vyhotovení Smlouvy a kompletní na základě Smlouvy

zpracovanou projektovou dokumentaci v listinném i elektronickém vyhotovení, poskytl veškeré
potřebné informace týkající se postoupené Smlouvy a neuvedl postupníka v omyl,

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

ČI. IV.

l. Postoupená strana prohlašuje, že souhlasí s postoupením práv a převzetím povinností z postupitele
na postupníka ve smyslu či. 11. této smlouvy.

ČI. V.
l. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními

občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců všech smluvních stran a
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, po jednom pro každou
smluvní stranu.

4. Smluvní strany se zavazují, že pokud se kterékoliv ustanovení smlouvy nebo s ní související ujednání či
jakákoliv její část ukážou být neplatnými, zdánlivými či se neplatnými nebo zdánlivými stanou, neovlivní
tato skutečnost platnost smlouvy jako takové. V takovém případě se strany zavazují nahradit neplatné
nebo zdánlivé ustanovení ustanovením platným, které se svým ekonomickým účelem pokud možno co
nejvíce podobá neplatnému nebo zdánlivému ustanovení. Obdobně se bude postupovat v případě
ostatních zmíněných nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání.

5. Smluvní strany po přečtení celé této smlouvy konstatují, že smlouva je projevem jejich pravé
a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy připojují smluvní strany své
podpisy.

A

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne 29.06.2022 na 68. schůzi usnesením
č.4403/22/R68.
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