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 Obchodní tajemství TV Nova s.r.o.      

DOHODA O POSTOUPENÍ  

ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY Č. [●]  

uzavřená dle § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  

(dále jen „Dohoda“) 

    

Postupitel: Postupník: 

[●] [●] 

IČ: [●] IČ: [●] 

se sídlem: se sídlem: 

zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou [●]vedenou 

u [●] soudu v [●] 

zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou [●]vedenou 

u [●] soudu v [●] 

bankovní účet č. [●], vedený u [●] bankovní účet č. [●], vedený u [●] 

(dále jen „Původní zadavatel“) (dále jen „Nový zadavatel“) 

(Původní zadavatel a Nový zadavatel společně dále jako „Smluvní strany“) 

 

Výrazy s velkým počátečním písmenem použité a nedefinované v této Dohodě mají význam uvedený v Závazné objednávce a na ní navazující 

dokumentaci. 

  

 

 

 V Praze, dne [●]  V Praze, dne [●] 

Za Původního zadavatele:  Za Nového zadavatele:  

 

 

 

______________________  ________________________ 

Jméno: [●]   Jméno:  [●] 

Funkce: [●]  Funkce: [●]  

 

 

Společnost TV Nova tímto vyslovuje souhlas s postoupením Závazné objednávky z Původního zadavatele na Nového zadavatele. Pro případ 

neplnění povinností ze Závazné objednávky ze stran Nového zadavatele tímto TV Nova odmítá osvobození Původního zadavatele od jeho 

povinností v rozsahu postoupení. 

V Praze, dne [●]  

 

 

________________________ 

Jméno:  [●] 

Funkce: [●] 

KLIENT  [•] 

1) Dne [•] uzavřel Původní zadavatel se společností TV Nova s.r.o., IČ: 458 00 456, se sídlem: Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, 

PSČ 152 00, zapsanou v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 10581 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen "TV 

Nova") závaznou objednávku č. [•] (dále jen "Závazná objednávka"). 

2) Původní zadavatel tímto postupuje Závaznou objednávku Novému zadavateli a Nový zadavatel práva a povinnosti ze Závazné 

objednávky přijímá, a to s účinností ke dni [•].  

3) Postoupení je vůči TV Nova účinné od jejího souhlasu. 

4) Původní zadavatel vydává současně s uzavřením této dohody Novému zadavateli veškeré potřebné doklady související se Závaznou 

objednávkou, a to [Závaznou objednávku, fakturu č. [•] a doklad o jejím uhrazení, [•] ]. Nový zadavatel tímto jejich převzetí 

potvrzuje.  

5) Tato Dohoda představuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně jejího předmětu a nahrazuje veškeré předchozí smlouvy, dohody 

či ujednání, ať již písemné nebo ústní, týkající se předmětu této Dohody. Obsah této Dohody může být měněn pouze na základě 

písemné dohody mezi Smluvními stranami, podepsané oběma Smluvními stranami a odsouhlasené TV Nova. Smluvní strany 

uzavírají tuto Dohodu na základě svobodné a vážné vůle, s vědomím právních důsledků z ní plynoucích.  

 


