
Dohoda o narov nání 
 

 
Městská část Praha 6 
IČ:    00063703  
se sídlem:   Praha 6, Č. armády 23, 160 00    
zastoupena:   Mgr. Ondřejem Kolářem, starostou 
 
(dále jen „zadavatel“) 
 
a 
 
C D V služby, s.r.o. 
IČ:          49356445 
se sídlem:   Na Zatlance 1350/13, Smíchov, 150 00 Praha 5 
zastoupen:   Tomášem Pfortnerem, jednatelem 
 
a 
 
Pražské služby, a.s. 
IČ:          60194120 
se sídlem:   Praha 9, Pod Šancemi 444/1 
společné zastoupení na základě smlouvy o společnosti ze dne 2.02.2017  
Tomášem Pfortnerem, jednatelem CDV služby, s.r.o. 
 
   
(dále jen „poskytovatel“) 
 
(společně jako „strany dohody“) 
 

uzavřeli mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dohodu o 
narovnání: 

 
 

čl. I. 
1. Dne 27. 3. 2017 byla mezi stranami dohody uzavřena rámcová smlouva                          

č. S 275/2017/ODŽP (dále jen „rámcová smlouva“), jejímž předmětem byl závazek 
poskytovatele provádět údržbu veřejné zeleně včetně zimní služby a úklid komunikací 
(chodníků) včetně zimní údržby dle aktuálních potřeb zadavatele a území MČ Praha 6 
(dále jen „služby“) a závazek zadavatele zaplatit cenu za služby v souladu s rámcovou 
smlouvou a jednotlivými objednávkami. 
 

2. Zadavatel zadal na základě rámcové smlouvy níže uvedené objednávky, které byly 
následně ze strany poskytovatele akceptovány, čímž došlo k uzavření jednotlivých 
prováděcích smluv (dále jen „prováděcí smlouvy“) a následně splněny: 
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Agendové číslo Popis Celková částka (v 
Kč) 

ODŽP/00099/2018 Rekultivace ploch - jaro 2018 187 996,49 

ODŽP/00020/2018 Naložení a odvoz použitého inertního 
posypového materiálu 

242 000,00 

ODŽP/00100/2018 Havarijní kácení dřevin - jaro 2018 - oblast I., II., 
III. 

194 440,95 

ODŽP/00005/2018 Úklid mikroskládek 100 000,00 

ODŽP/00030/2018 Havarijní kácení dřevin - leden 2018, oblast I. II. 
III. MČ Praha 6 

204 902,70 

ODŽP/00088/2018 Celoroční provoz vodních prvků na území MČ 
Prahy 6 

357 918,00 

ODŽP/00078/2018 Výsadby okrasných dřevin - jaro 2018, oblast I., 
II., III. MČ Praha 6 

747 598,30 

ODŽP/00008/2018 Jednorázová zimní zálivka 108 114,47 

ODŽP/00022/2018 Přistavení velkoobjemových kontejnerů na 
objemný odpad 

1 683 352,00 

ODŽP/00023/2018 Závoz a průběžné doplňování plastových nádob 
inertním posypovým materiálem 

109 390,05 

ODŽP/00122/2018 Přistavení velkoobjemových kontejnerů na 
objemný odpad 

1 683 352,00 

ODŽP/00014/2018 Pěstební opatření 1 128 591,20 

ODŽP/00084/2018 Jednorázová zálivka rostlin 108 114,47 

ODŽP/00103/2018 Přistavení velkoobjemových kontejnerů na 
objemný odpad 

1 683 352,00 

ODŽP/00091/2018 Pletí 1 000 000,00 

ODŽP/00092/2018 Zálivka 1 780 000,00 

ODŽP/00038/2018 Kácení a průklesty dřevin - únor 2018, oblast I., 
II., III. MČ Praha 6 

748 156,40 

ODŽP/00299/2017 Havarijní kácení dřevin po silném větru: 28.-
29.10.2017, Oblast I., II., III. 

220 372,50 

ODŽP/00307/2017 Přistavení velkoobjemových kontejnerů na 
objemný odpad 

1 678 875,00 

ODŽP/00297/2017 Úklid trvale neudržovaných pozemků 320 154,38 

ODŽP/00176/2017 Odstranění přerostlého drnu 232 549,00 

ODŽP/00253/2017 Rekultivace 87 324,00 

ODŽP/00173/2017 Oprava poškozených chodníčků dle RS (raporty) 
- Oblast 1,2,3 

490 000,00 

ODŽP/00232/2017 Výsadba dřevin 214 627,00 

ODŽP/00214/2017 Rekultiavec plochy v ulici Zličínská (Oblast3) 68 340,80 

ODŽP/00285/2017 Oprava poškozených chodníčků dle RS (raporty) 
- Oblast 1,2,3 

320 000,00 

ODŽP/00268/2017 Výsadba zeleně - ul. Patočkova II. etapa, ul. 
Jugoslávských Partyzánů, oblast I. II. MČ Praha 
6 

573 851,70 

ODŽP/00174/2017 Průklesty stromů, léto 2017 - oblast I., II., III. MČ 
Praha 6 

963 617,40 
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ODŽP/00215/2017 Havarijní kácení dřevin - červenec - srpen 2017, 
oblast I., II., III. 

277 772,50 

ODŽP/00291/2017 Mimořádný úklid listí 1 297 570,00 

ODŽP/00252/2017 Kácení keřů 62 182,00 

ODŽP/00260/2017 Úklid trvale neudržovaných pozemků 499 146,78 

ODŽP/00308/2017 Kácení a průklesty stromů - podzim, zima 2017, 
oblast I., II., III. MČ Praha 6 

823 797,10 

ODŽP/00258/2017 Výsadba okrasných dřevin - podzim 2017, MČ 
Praha 6 

604 142,90 

ODŽP/00218/2017 Přistavení velkoobjemových kontejnerů 1 683 352,00 

ODŽP/00282/2017 Nákup inertního posypového materiálu 895 400,00 

ODŽP/00280/2017 Havarijní kácení dřevin  - říjen - listopad - oblast 
I., II. II. 

67 946,40 

ODŽP/00292/2017 Přistavení velkoobjemových kontejnerů na 
objemný odpad 

1 683 352,00 

 
 

čl. II. 
1. Prováděcí smlouvy nebyly zveřejněny v registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o registru smluv. Došlo tedy ke zrušení prováděcích smluv od počátku. 
 

2. Zrušením prováděcích smluv od počátku tak došlo ke vzájemnému bezdůvodnému 
obohacení obou stran dohody, a to ve smyslu ust. § 2991 a násl. zákona č. 89/2012, 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), kdy se zadavatel obohatil o plnění 
předmětu jednotlivých prováděcích smluv a poskytovatel se bezdůvodně obohatil o 
finanční částky dle jednotlivých prováděcích sm luv. 

 
 čl. III. 

1. Strany dohody vzájemně prohlašují, že bezdůvodná obohacení jsou stejné hodnoty a 
tyto nároky jsou způsobilé vzájemného započtení dle ust. § 1982 a násl. občanského 
zákoníku.  
 

2. Tímto strany dohody vzájemně započítávají své nároky, čímž dle ust. § 1982 odst. 2 
občanského zákoníku oba nároky v důsledku započtení zanikají. 

 
3. Strany dohody prohlašují, že nad rámec nároku z bezdůvodného obohacení dle čl. II 

odst. 2. této dohody proti sobě nemají žádné další nároky z  titulu zrušení prováděcích 
smluv od počátku a výslovně prohlašují, že v důsledku zrušení prováděcích smluv 
stranám dohody nevznikla žádná škoda. 

 
čl. IV. 

 
1. Poskytovatel prohlašuje, že na předmět smlouvy dodaný na základě jednotlivých 

prováděcích smluv se uplatní veškeré záruky či obdobná zajištění, a to v rozsahu, 
v jakém by zadavateli náležely, pokud by prováděcí smlouvy nebyly zrušeny. 
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čl. V. 
1. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zadavatel obdrží dvě 

vyhotovení, společnost C D V služby, s.r.o. a společnost Pražské služby a.s. 
(poskytovatel) obdrží vždy po jednom vyhotovení. 

 
2. Veškeré otázky touto dohodou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 
 
3. Strany dohody shodně prohlašují, že si dohodu před jejím podpisem přečetly, dohoda je 

v celém rozsahu projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sepsána v tísni nebo 
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto prohlášení připojují strany dohody 
níže své podpisy. 

 
4. Strany dohody berou na vědomí, že tato dohoda podléhá povinnosti jejího uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Strany dohody dále berou na vědomí, že tato dohoda nabývá účinnosti 
nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li dohoda 
uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato dohoda 
bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření. 

 
5. Poskytovatel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 

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 dohodě 
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 dohody do veřejně volně 
přístupné elektronické databáze smluv městské části Praha 6, včetně případných příloh. 

 
6. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném 

znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. 
Uzavření této dohody bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to 
usnesením ze dne 31. 10. 2018 č. 3992/18 a rovněž byly splněny veškeré ostatní 
zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání. 
 

 
 
V Praze dne        V Praze dne  
 
 
za zadavatele:      za poskytovatele:  
 
 
 
 
 
……………………………………..    …………………………………… 
Mgr. Ondřej Kolář,       Tomáš Pfortner, 
starosta MČ Praha 6                               jednatel spol. C D V služby, s.r.o. 
 
        na základě smlouvy o společnosti 
        ze dne 2. 2. 2017 
 



5 
 

 


