
 

 

SMLOUVA O POSTOUPENÍ  
  
 

Smluvní strany:  
 ANIZ s.r.o. 

Sídlo firmy: Rudolfa Holeky 636/2, Černý Most, 198 00 Praha 9 

IČ: 05726841 

Zastoupen: Bc. Petrou Guzi Ševčíkovou, jednatelkou 

email: info@aniz.cz 
 (dále jako „postupitel“)  

  
 

na straně jedné  
  
a  
  

 Lepší zítřky z.s. 
Sídlo firmy: 19800 Praha – Černý Most, Rudolfa Holeky 636/2 

IČ: 06619169 

Zastoupen: Ing. Janem Guzi, předsedou 

telefon: +420 777 116 636   email: info@lepsizitrky.cz 

(dále jako „postupník “)  
  

na straně druhé  
  

(postupitel a postupník samostatně také jen jako „Smluvní strana“ a společně také jen jako 
„Smluvní strany“)  
  
  
 
 

Uzavírají ve smyslu § 1895 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
(dále jen „Občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
 
 

Smlouvu o postoupení příkazní smlouvy  
 

 

(dále jen „Smlouva“)  
  
 

 
  

I.  
Úvodní prohlášení  

1. Postupitel prohlašuje, že má s Obchodní akademie Holešovice (dále jako „postoupený“), 
uzavřenou příkazní smlouvu ze dne 25.11.2016 (dále jako „příkazní smlouva“), jejímž 
předmětem je výkon postupitele jménem postoupeného a na jeho účet činnost zpracovatele při 
zpracování projektové žádosti za účelem získání finanční podpory z MŠMT v rámci tzv.  
Šablon pro SŠ I (výzva č. 02_16_035 a dále administrátora „Projektu“ po celou dobu jeho 
trvání. Odměnou za tuto činnost postupiteli ze strany postoupeného je částka 2.390,- Kč,  



 

 

a to po předání podkladů k podání žádosti na příslušný úřad – vyhlašovatele výzvy. Splatnost 
této částky je 7 dní od předání podkladů. 
 
2. Tato postupovaná příkazní smlouva je uzavřena do dobru určitou. Smlouva tak zaniká 

uskutečněním činnosti postupitele dle příkazní smlouvy, nejpozději však dnem  
31. 12. 2023. Postupitel prohlašuje, že k podpisu této smlouvy předmětná činnost nebyla 
dokončena, příkazní smlouva nebyla splněn a je platná.  

3. Smluvní strany mají nyní zájem postoupit příkazní smlouvu z postupitele na postupníka, 
neboť postupník disponuje veškerým materiálním a personálním zázemím, jakož i know-

how, apod., k řádnému splnění příkazní smlouvy v zájmu postoupeného.  
  

II.  
Předmět smlouvy  

1. Postupník prohlašuje, že mu je známa postupovaná smlouva. Smluvní strany sjednávají, že 
se postupník stává smluvní stranou příkazní smlouvy namísto postupitele se všemi právy a 
povinnostmi z postupované příkazní smlouvy plynoucími ke dni podpisu této smlouvy.  
2. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že příkazní smlouva je na postupníka 

postupována v celém rozsahu, ve všech právech a povinnostech postupitele.  
  

III.  
Další podmínky smlouvy  

1. Postupitel prohlašuje, že příkazní smlouvu lze převést.  
2. Okamžikem účinnosti postoupení příkazní smlouvy se vůči postoupené straně postupitel 
osvobozuje od svých povinností v rozsahu postoupení.  
3. Postupitel před podpisem této smlouvy zajistil písemný souhlas postoupeného o 
postoupení příkazní smlouvy.  
4. Písemný souhlas postoupené strany je přílohou č.1 smlouvy a její nedílnou součástí.  

  
IV.  

Závěrečná smluvní ujednání  
1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem 

udělení souhlasu k postoupení postoupeným.  
2. Změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma Smluvními stranami.   
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž obdrží každá ze Smluvních 
stran po jednom (1) vyhotovení a jedno (1) vyhotovení je určeno pro postoupeného.  
4. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, 
zejména pak Občanským zákoníkem.  
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemné dohodě podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně   
a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  

  
V Praze dne 24. 1. 2018  
  
  
  
  
________________________   ________________________  
ANIZ s.r.o.       Lepší zítřky s.r.o. 
Bc. Petra Guzi Ševčíková, jednatelka   Ing. Jan Guzi, předseda 

Postupitel       Postupník  



 

 

  
  
  
Konec stránky  

 
 
 

Příloha č.1  
Souhlas postoupeného s postoupením smlouvy  

Obchodní akademie Holešovice  
Sídlo: Jablonského 3/333, 170 00 Praha 7  
IČO: 61386626  
Zastoupen: Mgr. Milenou Remešovou, ředitelkou  
Kontaktní osoba: Mgr. Milena Remešová  
email: remesova.milena@seznam.cz  
(dále jako „postoupený“)  
  
S obsahem smlouvy o postoupení byl postoupený seznámen a s postoupením příkazní smlouvy 
uzavřené dne 14.12.2016 mezi postoupeným a společností Ing. Jan Guzi, IČ: 71864385, DIČ 
CZ8308205950, Rudolfa Holeky 636/2, Černý Most, 198 00 Praha 9 na postupníka Asociace 
firem s proklientským přístupem z.s., IČ: 05424739, Rudolfa Holeky 636/2,  Černý Most, 
198 00 Praha 9 , coby postupitelem, souhlasí.  
Postoupený souhlasí s vyvázáním společnosti Ing. Jan Guzi z příkazní smlouvy v plném rozsahu 
dle postoupení.  
  
  
  
______________________________  
Obchodní akademie Holešovice  
Mgr. Milena Remešová  
postoupený  
 


