
Dohoda o narovnání č. 1918/5/0002

uzavřená dle ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů

{dále jen „Dohoda* nebo „tato Dohoda")

Článek I. 
Strany Dohody

1.1. Vojenský technický ústav, s. p.
se sídlem: 
zastoupený:

zápis v OR:
IČ, DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
Ing. Jánem Romanem, ředitelem odštěpného závodu VTÚVM, na
základě pověření
oddíl A, vložka 75859 vedená u Městského soudu v Praze 
242 72 523, CZ24272523 
Komerční banka, a.s.
1567290277/0100

(dále jako „VTÚ" nebo obecně „strana Dohody*)

1.2. JÓGA LUHAČOVICE, s.r.o.
se sídlem: Luhačovice, Uherskobrodská 984, okres Zlín, PSČ: 763 26
zastoupený: Ing. Josefem Gabryšem, jednatelem
zápis v OR: oddíl C, vložka 14340 vedená u Krajského soudu v Brně
IČ: 606 97 628
DIČ: CZ60697628
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1581100257/0100

(dále jako „JÓGA LUHAČOVICE" nebo obecně „strana Dohody")

Článek II.
Prohlášení stran dohody

2.1.Strany Dohody konstatují a činí nesporným, že mezi sebou dne 11. 3. 2013 uzavřely Smlouvu 
o svozu komunálního odpadu a jeho uložení na skládce dopravce a svozu tříděného odpadu, 
dále dne 21. 5. 2015 Dodatek č. 1 (nesprávně označen jako Dodatek č. 8 Smlouvy) a dne 
29. 6. 2018 Dodatek č. 2 - dále jen „Smlouva".

2.2.Strany Dohody konstatují a činí nesporným, že dle Smlouvy měl probíhat svoz odpadu 
následovně ze stanoviště Bohuslavice nad Vláří (dále jen „Bohuslavlce"):

o zbytkový odpad od 11. 3. 2013 do 21. 5. 2015:1 x 1100 1........ 1 x 14 dní

o zbytkový odpad od 22.5.2015 do 30. 6.2018:1 x 11001........... 1 x 7 dní

o tříděný odpad: 3 x 11001............. papír, plasty, sklo - dle harmonogramu

2.3.Strany Dohody konstatují, že v důsledku mimořádné události v areálu muničních skladů 
v Bohuslavicích dne 16. 10. 2014 byly namísto smluvně sjednaného svozu (viz čl. 2.2. výše)
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fakticky sváženy 4 kontejnery komunálního odpadu o objemu 1100 I - v předmětném období se 
v areálu pohybovaly složky integrovaného záchranné systému, přičemž odpad nebyl tříděn.

2.4.Strany Dohody konstatují a činí nesporným, že jejich úmyslem je touto Dohodou o narovnání 
řešit pouze nároky týkající se svozového místa - stanoviště Bohuslavice v letech 2014 - 2018.

2.5. JOGA LUHAČOVICE má za to, že po dobu od mimořádné události, tj. od 16. 10. 2014 až do 
30. 6. 2018, kdy došlo na základě Dodatku č. 2 k ukončení svozu ze stanoviště Bohuslavice, 
svážela ve sjednané frekvenci celkem 4 kontejnery komunálního odpadu. V případě, že 
v některém týdnu nebyl svoz proveden, odpad byl vyvezen při následujícím svozu.

2.6. VTÚ konstatuje, že po dobu od 16.10. 2014 až do 30. 6. 2018 byl areál muničních skladů zcela 
uzavřen, probíhaly vněm záchranné a likvidační práce po mimořádné události. VTÚ (jeho 
zaměstnanci) v tomto období mohl vstoupit do areálu pouze na základě žádosti adresované 
veliteli zásahu a pouze v odůvodněných případech - VTÚ neměl přehled o povaze sváženého 
odpadu, o tom, že odpad není tříděn a je svážen jako komunální odpad, nebyl po celou dobu ze 
strany JÓGA LUHAČOVICE informován. VTÚ dále konstatuje, že o vjezdech do uzavřeného 
muničního areálu od 7. 5. 2015 až do 30. 6. 2018 byly vedeny záznamy Policií ČR - od 
16.10. 2014 do 7. 5. 2015 nebyly vjezdy evidovány. VTÚ konstatuje, že z dostupných záznamů 
Policie ČR je zřejmé, že svoz odpadu společností JÓGA LUHAČOVICE nebyl prováděn ve 
sjednaných frekvencích, ze strany JÓGA LUHAČOVICE došlo k opakovanému porušení sjednané 
frekvence svozu. VTÚ dále konstatuje, že chybou fakturačního oddělení JÓGA LUHAČOVICE 
nebyly v letech 2014 - 2018 služby poskytované VTÚ řádně fakturovány.

2.7. JOGA LUHAČOVICE rozporuje záznamy Policie ČR - dle informací získaných od řidičů a osádek 
svozových vozidel v několika případech nedošlo k zápisu vjezdu do evidence Policie ČR. JÓGA 
LUHAČOVICE nadále trvá na svém tvrzení, že ke svozu odpadu docházelo ve sjednaných 
frekvencích.

2.8. VTÚ konstatuje a JÓGA LUHAČOVICE tuto skutečnost nerozporuje, že v letech 2014 - 2018 
zaplatil, na základě daňových dokladů - faktur vystavených společností JÓGA LUHAČOVICE 
(daňový doklad č. 242013, 242125, 243059, 243117, 243108, 244204, 245066, 245191, 246102) 
celkem částku ve výši 144 254,50 Kč (částka uváděna bez DPH).

2.9.Strany Dohody konstatují a činí nesporným, že JÓGA LUHAČOVICE vystavila v tabulce níže 
uvedené daňové doklady - faktury a VTÚ na základě těchto daňových dokladů uhradila 
v tabulce níže uvedené částky (dále „nesporné nároky"); částky jsou uváděny bez DPH. VTÚ 
konstatuje, že ve zbytku považuje nároky JÓGA LUHAČOVICE za sporné - JÓGA LUHAČOVICE 
konstatuje, že na úhradě trvá (dále jen „sporné nároky").

VTÚVM a JÓGA LUHAČOVICE shodně prohlašují, že ve snaze předejít případnému soudnímu 
sporu a s tím souvisejícímu navyšování nákladů na právní zastoupení mají zájem na smírném 
řešení vzájemného sporu a proto uzavírají tuto Dohodu o narovnání:

JÓGA LUHAČOVICE se zavazuje vystavit k jednotlivým, v tabulce níže identifikovaným 
daňovým dokladům dobropisy v uvedené výši a doručit je bez zbytečného odkladu po 
podpisu této Dohody do Vojenského technického ústavu, s.p., odštěpného závodu VTÚVM, 
Dlouhá 300, 763 21 Slavíčín.

VTÚ se zavazuje, následující pracovní den po doručení dobropisů vystavených v souladu 
s touto Dohodou, poukázat na základě vystavených daňových dokladů a k nim vystavených 
dobropisů na bankovní účet JÓGA LUHAČOVICE níže identifikované „doplatky dle dohody" - 
k jednotlivým částkám bude připočteno DPH.
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2.10. Strany Dohody tímto výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Dohody není mezi stranami 
Dohody mimo (i) závazku JÓGA LUHAČOVICE vystavit dobropisy a doručit je na uvedenou 
adresu VTÚ a (ii) závazku VTÚ poukázat na základě vystavených daňových dokladů a dobropisů 
doplatky (vše podrobně identifikované včl. II. odst. 2.9. této Dohody výše) žádných dalších 
závazků souvisejících se Smlouvou, se spornými či nespornými nároky, či ze sporných či 
nesporných nároků jinak plynoucích, včetně jakýchkoli zákonných a/nebo jiných nároků, jiného 
příslušenství, smluvních pokut či penále.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

3.1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami Dohody.

3.2. JÓGA LUHAČOVICE si je vědoma skutečnosti, že VTÚ je povinen zveřejnit text Dohody 
o narovnání v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a ó registru smluv (zákon o registru smluv), jako 
osoby uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) zákona o registru smluv.

3.3. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3.4.Tato Dohoda a vzájemné vztahy z ní vyplývající se řídí českým právním řádem, zejména 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. V případě jakéhokoli sporu se 
strany Dohody zavazují řešit jej primárně smírem, v případě, že nenajdou smírné řešení, 
sjednávají stran\|^ÉMriV výlučnou pravomoc obecných soudů České republi

V Luhačovicích dne 1

za J0GA L 
Ing. Josef Gab

Ve Slavičín

E, s.r.o.
I společnosti

za Vojenský technic 
Ing. Ján Roman, ř 
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