
SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají na základě ustanovení §1879 a násl. zákona č.  
89/2012Sb., občanský zákoník smluvní strany:  
 
 

Městská část Praha 6 
zastoupený:  Ing. Roman Mejstřík, radní 
sídlo:   Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 

IČ:    00063703 
DIČ:   CZ00063703 
bankovní spojení: 
číslo účtu:  
telefon:            
e-mail:                          podatelna@praha6.cz,

(dále jen „Partner“) 

 

 

a 

 

GLOBAL ASSET HOLDING a.s.  

se sídlem Praha 1, Revoluční 1082/8, PSČ 110 00 

IČ 25098900 

DIČ CZ25098900 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4489 

zastoupená Ing. Pavlem Zákravským, předsedou představenstva  

 (dále jen „Poskytovatel“) 

tuto 

 

SMLOUVU O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Smluvní strany konstatují, že stejného dne jako tato smlouva byla mezi Partnerem a 
Poskytovatelem uzavřena Smlouva o spolupráci, na základě které se Poskytovatel zavázal zajistit 
pro Partnera platby za vstup do sanitárního systému (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany 
prohlašují, že jim je znám obsah Smlouvy a že termíny a definice pojmů použité ve Smlouvě mají 
stejný význam i v této smlouvě. 

 

2. Smluvní strany konstatují, že v souvislosti se Smlouvou budou Partnerovi vznikat pohledávky za 
třetími osobami – zákazníky za poskytnutí Produktů Partnerem (dále jen „Pohledávky“). 

 

3. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že Partner postupuje Poskytovateli veškeré 
Pohledávky.     

 

II. 

Vymezení pohledávek 

 

Každá Pohledávka je pro účely této smlouvy identifikována: 
a) dlužníkem konkrétní pohledávky, kterou je osoba zachycená pro každou jednotlivou 

Pohledávku v Systému Poskytovatele, v němž jsou zachyceny i údaje o jednotlivých 
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transakcích souvisejících s poskytnutím Produktu, a to podle telefonního čísla, na něž byla 
zaslána konkrétní SMS MT a z něhož byl Produkt objednán; 

b) okamžikem vzniku Pohledávky, kterým je okamžik zachycený v Systému Poskytovatele, 
v němž jsou zachyceny i údaje o jednotlivých transakcích souvisejících s  poskytnutím 
Produktu. Okamžikem vzniku pohledávky je okamžik, kdy koncové zařízení Zákazníků 
(telefon) přijme SMS MT; 

c) výší jistiny Pohledávky, kterou bude částka, která je pro každou Pohledávku zachycena 
v Systému Poskytovatele, v němž jsou zachyceny i údaje o jednotlivých transakcích 
souvisejících s poskytnutím Produktu. Výše jistiny Pohledávky vyplývá u každé Pohledávky 
z Přístupového čísla, z něhož byla odeslána Systémem Poskytovatele odpovědní SMS MT 

dlužníkovi Pohledávky; 

d) právním důvodem vzniku konkrétní pohledávky, kterým je úhrada Zákazníků za vstup do 
mobilní toalety Partnerovi. 

 
III. 

Postoupení pohledávek 

 

1. Smluvní strany dohodly, že Partner postupuje na Poskytovatele veškeré Pohledávky, a to vždy 
v okamžiku, kdy Pohledávky vzniknou s  tím, že Pohledávky jsou vždy následně specifikovány 
v měsíčním Vyúčtování od Poskytovatele, které bude Partnerovi zasláno v souladu se Smlouvou. 
Smluvní strany sjednávají, že k postoupení Pohledávek z Partnera na Poskytovatele dojde a 
Poskytovatel se tedy stane věřitelem Pohledávek v okamžiku kdy Pohledávky vznikly. Smluvní 
strany sjednávají, že k postoupení Pohledávek specifikovaných v předchozí větě dojde bez 
dalšího právního jednání smluvních stran, pouze na základě existence údajů v Systému 
Poskytovatele. 

 

2. Poskytovatel prohlašuje, že Pohledávky, které vznikly za Zákazníkem mohou být Poskytovatelem 
dále postoupeny na příslušného Mobilního operátora. 

 

IV. 

Úplata 

 

Smluvní strany sjednávají úplatu za postoupené Pohledávky ve výši 100% jistiny postupovaných 
Pohledávek s tím, že splatnost úplaty za postoupení Pohledávek je specifikována ve Smlouvě. 

 

V. 

Platnost a účinnost 
 

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího 
podpisu poslední ze smluvních stran a její účinnost trvá po dobu účinnosti Smlouvy a nezanikne před 
zánikem účinnosti Smlouvy. 

 

VI. 

Součinnost 
 

1. Smluvní strany se zavazují poskytnout si k  naplnění účelu této smlouvy vzájemnou součinnost.  
 

2. Strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů anebo 
judikatury soudů bude u některého ustanovení této smlouvy shledán důvod neplatnosti právního 
jednání, smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu 
část, které se důvod neplatnosti přímo týká. Strany se zavazují toto ustanovení doplnit či nahradit 
novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu právních předpisů a smyslu a účelu 
této smlouvy. 

 



3. Pokud v některých případech nebude možné řešení zde uvedené a smlouva by byla neplatná, 
strany se zavazují bezodkladně po tomto zjištění uzavřít novou smlouvu, ve které případný důvod 
neplatnosti bude odstraněn a dosavadní přijatá plnění budou započítána na plnění stran podle 
této nové smlouvy. Podmínky této nové smlouvy vyjdou přitom z původní smlouvy.  

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Změny této smlouvy jsou možné jen ve formě písemného a číslovaného dodatku ke smlouvě 
podepsaného oběma smluvními stranami.  

 
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech v českém jazyce, kdy každá ze smluvních 

stran obdrží po jednom stejnopisu. 

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv 
(výjimky z povinnosti uveřejnění jsou uvedeny v ustanovení § 3 zákona o registru smluv). 
Smluvní strany dále berou na vědomí, že od 01.07.2017 tato smlouva (dodatek smlouvy) 
nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. S účinností od 01.07.2017 
dále platí, že nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od 
počátku zrušena. Partner, tedy MČ Praha 6 zašle tuto smlouvu správci registru smluv k 
uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.  

 
4. Poskytovatel bere na vědomí, že Partner je na dotaz třetí osoby povinen poskytovat   informace   

podle  ustanovení  zákona  č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené, s výjimkou osobních 
údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají a též prohlašuje, že nic z obsahu 
této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu 
této smlouvy do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv příkazce, včetně 
případných příloh. 

 

 
 
 

 

V Praze dne ______________ V Praze dne __________________  

........................................................................ ........................................................................ 
     Ing. Pavel Zákravský                                         

GLOBAL ASSET HOLDING a.s.  

 

                      Ing. Roman Mejstřík 

Městská část Praha 6 

 

 


