DOHOD A
o vzájemném zápočtu pohledávek
Město Litoměřice
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika
IČO: 00263958
DIČ: CZ00263958
zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města
na straně jedné
a

EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
zastoupena: Ing. Romanem Hekem, ředitelem závodu Ústí nad Labem, na základě plné moci
zapsaná v rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1561
bankovní spojení: XXXXX
na straně druhé
(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každá jednotlivě „Smluvní strana“)
uzavírají ve smyslu § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů tuto

dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek
(dále jen „Dohoda“)
ČL. I.
1.1.

Smluvní strany uzavřely dne 7.3.2017 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky
„Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“ ve znění dodatku č. 1 ze
dne 7.3.2017, dodatku č. 2 ze dne 25.5.2017, dodatku č. 3 ze dne 12.10.2017, dodatku č. 4
ze dne 30.10.2017, dodatku č. 5 ze dne 12.1.2018, dodatku č. 6 ze dne 7.3.2018, dodatku
č. 7 ze dne 18.4.2018, dodatku č. 8 ze dne 22.6.2018, dodatku č. 9 ze dne 9.8.2018, dodatku
č. 10 ze dne 5.10.2018, dodatku č. 11 ze dne 25.10.2018 a dodatku č. 12 ze dne 2.11.2018
(dále jen „Smlouva“).

1.2.

Z důvodu prodlení s dokončením díla je v souladu s článkem 12.1 Smlouvy společnost
EUROVIA CS, a.s. povinna zaplatit Městu Litoměřice smluvní pokuty v celkové výši
1.251.419,40 Kč, které tvoří smluvní pokuta ve výši 152.624,96 Kč za prodlení společnosti
EUROVIA CS, a.s. s dokončením etapy č. III bez SSZ v termínu dle čl. 4.9.3 Smlouvy
o 11 dnů, smluvní pokuta ve výši 902.713,54 Kč za prodlení společnosti EUROVIA CS, a.s.
s dokončením etapy č. II v termínu dle čl. 4.9.2 Smlouvy o 46 dnů a smluvní pokuta ve výši
196.080,91 Kč za prodlení společnosti EUROVIA CS, a.s. s dokončením etapy č. I v termínu
dle čl. 4.9.1 Smlouvy o 12 dnů (to vše dále jen „Pohledávka Města Litoměřice“).
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1.3.

Společnost EUROVIA CS, a.s. má v souladu s čl. 5.1 a násl. Smlouvy pohledávku za
Městem Litoměřice na zaplacení dosud neuhrazené části ceny díla ve výši 2.791.269,37 Kč
vč. DPH (dále jen „Pohledávka společnosti EUROVIA CS“).

ČL. II.
2.1.

Smluvní strany se dohodly na započtení vzájemných pohledávek tak, že se ke dni účinnosti
této Dohody celá Pohledávka Města Litoměřice započítává proti Pohledávce společnosti
EUROVIA CS do výše 1.251.419,40 Kč.

2.2

Po provedení zápočtu zůstává z Pohledávky společnosti EUROVIA CS neuhrazená část ve
výši 1.539.849,97 Kč, která bude uhrazena v souladu s podmínkami Smlouvy.

ČL. III.
3.1.

Tato Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží
Město Litoměřice a jeden EUROVIA CS, a.s.

3.2.

Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen
„Zákon o registru smluv“), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto
právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Dohodu zveřejní
v informačním systému registru smluv (dále jen „ISRS“).

3.3.

Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle Zákona
o registru smluv, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této Dohody v ISRS na dobu
neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují.

3.4.

Smluvní strany podpisem této Dohody potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského zákoníku
mezi sebou před uzavřením této Dohody ujednaly dohodu, podle které je tato Dohoda platně
uzavřena dnem podpisu poslední ze Smluvních stran.

3.5.

Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění Dohody v ISRS.

V Litoměřicích dne 20. 12. 2018

V Ústí nad Labem dne 19. 12. 2018

......................................................
Město Litoměřice
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

..............................................
EUROVIA CS, a.s.
Ing. Roman Hek
ředitel závodu Ústí nad Labem
na základě plné moci
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