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DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ VZÁJEMNÉHO PLNĚNÍ
uzavřená podle § 1742, odst. 2 a také § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

mezi smluvními stranami:

Česká televize
IČ :00027383, DIČ: CZ00027383
Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi v platném znění
nezapisuje se do obchodního rejstříku
bank. spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 1540252/0800
zastoupená: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem

(dále jen „ČT“)

a

AZ PRIMA, spol. s.r.o.
IČ: 25107542 DIČ: CZ25107542
sídlo: K Bílému vrchu 2960/8, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka C 50215 
bankovní spojení: Fio Banka, a.s., č. ú.: 2101173970/2010 
zastoupená: 

(dále jen „poskytovatel“)

(ČT a poskytovatel dále též jako „účastníci dohody“ a jednotlivě „smluvní strana“)

v

Článek I.
Úvodní ustanovení

1.1. Účastníci uzavřeli dne 29. 8. 2017 Rámcovou dohodu o poskytování služeb, číslo dohody 
1085068/2234, jejímž předmětem je poskytování služeb tisku dokumentů, jejich kompletace a 
expedice respondentům. Smlouva byla dne 31. 8. 2017 uveřejněna prostřednictvím registru smluv 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), ve znění 
pozdějších předpisů.

1.2. Realizace plnění na základě této Dohody probíhá formou písemných objednávek služeb, 
přičemž objednávky převyšující hodnotu 50.000,- Kč bez DPH se stanou účinnými nejdříve dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

1.3. Při kontrole ze strany ČT bylo zjištěno, že ČT neuveřejnila objednávky č. 4500818971, 
4500855648, 4500866947, 4500830012 v částkách 114.000,- Kč, 114.000,- Kč, 113.992,- Kč a
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114.000,- Kč v registru smluv. Uvedené objednávky tak byly zrušeny od počátku v souladu s § 7 
odst. 1 zákona o registru smluv.

1.4 Navzájem poskytnutá plnění spočívající v tisku, kompletaci a rozesílání týdenních dotazníků 
ze strany poskytovatele byla ze strany poskytovatele plněna v dobré víře. Úhrada celkové částky 
455.992,- Kč ze strany ČT byla tedy provedena bez řádného právního titulu k plnění předmětu 
smlouvy/objednávky.

a  Česká televize

Článek II.
Vzájemné vypořádání

2.1 Účastníci dohody se tímto domluvili na narovnání vzájemného plnění dle čl. I této dohody tak, 
že ČT akceptuje obdržené služby tisku, kompletace a rozesílání týdenních dotazníků a zhotovitel 
si ponechá částky 114.000,- Kč, 114.000,- Kč, 113.992,- Kč a 114.000,- Kč, čímž budou 
vzájemné pohledávky z výše uvedených zrušených objednávek započteny beze zbytku.

2.2 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že se neobohatila na úkor druhé smluvní strany. 
Poskytovatel jednal v dobré víře.

Článek III.
3.1 Účastníci dohody shodně konstatují, že po splnění vypořádání uvedeného v čl. II této dohody 
budou veškeré jejich vzájemné závazky a pohledávky vyplývající z rámcové dohody uvedené v 
článku I zcela vypořádané a že nebudou mít z uvedených titulů vůči sobě navzájem žádných 
dalších nároků, pohledávek a závazků, resp. že se každý z účastníků jakýchkoli takových dalších 
případných pohledávek či jiných nároků vůči druhému účastníkovi této dohody výslovně jejím 
podpisem vzdává.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

4.1 Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této dohodě výslovně neupravená se řídí příslušnými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

Tato dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv.

4.2 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv provede ČT, 
a to do 30 dnů od uzavření této dohody.

4.3 Tato dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž ČT si ponechá 3 a poskytovatel 2 
stejnopisy.

4.4 Dohoda je uzavřena k datu podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.
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