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DOHODA O SMÍRNÉM ŘEŠENI SPORU
ze smlouvy o dílo na provedení rekonstrukce areálu památníku 

protifašistického odboje (Národní kulturní památka Kobyliská
střelnice)

uzavřená podle ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jako „ OZ j

mezi:

1. Městská část Praha 8
se sídlem: Zenklova 35/1, 180 00 Praha 8

IČO: 000 63 797
DIČ: CZ00063797

zastoupená: Ondřejem Grošem, starostou

(dále jako „Objednatel")

2. GREEN PROJECT s.r.o.
se sídlem: Dobřejovická 194, Průhonice 252 43

IČO: 271 95 783

zápis: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103585

zastoupena: Lukášem Novotným, jednatelem

(dále jako „Poskytovatel")

(Objednatel a Poskytovatel dále též společně „Smluvní strany" či každý samostatně „Smluvní 
strana").

PREAMBULE

Smluvní strany dnešního dne uzavřely tuto dohodu o smírném řešení sporů (dále jako „Dohodu j ze 
smlouvy o dílo č. ev. 2015/0121/OZLDZI (č. 2/3224/2015) uzavřené mezi Smluvními stranami dne 
9. 3. 2015 (dále jako „SmlouvaPředmětem Smlouvy bylo dílo: t>Rekonstrukce areálu památníku 
protifašistického odboje (Národní kulturní památka Kobyliská střelnice)“. Smlouva byla uzavřena na 
základě výsledků zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů.

Mezi Smluvními stranami v souvislosti se Smlouvou vznikl právně složitý spor, který se Smluvní 
strany rozhodly po náročných jednáních vyřešit Dohodou. Tato Dohoda tak komplexně upravuje práva 
a povinnosti mezi Smluvními stranami dosud sporné a pochybné.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků ve Smlouvě a v této Dohodě obsažených a s úmyslem 
být touto Dohodou vázány, dohodly se na následujícím znění Dohody:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Smluvní strany uzavřely dne 9. 3. 2015 výše uvedenou Smlouvu, ze které bylo částečně 

plněno. Mezi Smluvními stranami však vznikl spor o rozsah části plnění poskytnutého na 
základě Smlouvy, platnost odstoupení Objednatele od Smlouvy a oprávněnost Objednatelem 
uplatněného nároku na úhradu smluvní pokuty.
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1.2 V návaznosti na ukončení Smlouvy a přetrvávající neshody Poskytovatel podal dne 19. 11. 
2018 k Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 
republiky (dále jen „Rozhodčí souď‘) žalobu proti Objednateli o zaplacení částky ve výši 
890.880,- Kč s příslušenstvím, z titulu tvrzeného nároku z plnění poskytnutého na základě 
Smlouvy do doby jejího ukončení. Řízení je Rozhodčím soudem vedeno pod sp. zn. Rsp 
685/18. Dne 6.3.2019 proběhlo v této věci jednání, ve kterém byla na návrh právních zástupců 
účastníku poskytnuta Smluvním stranám lhůta 30 dnů ode dne konání jednání k vyjednávání o 
smíru. Zároveň bylo jednání odročeno na neurčito (dále jen ,,Spor“).

1.3 Smluvní strany mají vážný a skutečný zájem na smírném řešení výše uvedeného Sporu. 
Důvodem je mimo jiné hospodárnost, účelnost a vhodnost takového řešení, kdy tato Dohoda 
s konečnou platností upraví veškerá vzájemná sporná práva, povinnosti a související nároky 
tak, aby došlo ke komplexnímu vypořádání Smlouvy.

II. VYPOŘÁDÁNÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ
2.1 Pozice Smluvních stran ve Sporu jsou následující:

• Poskytovatel ve Sporu tvrdí, že má vůči Objednateli nárok (existující pohledávku) na 
úhradu částky 890.880,- Kč s příslušenstvím, z titulu tvrzeného nároku z plnění 
poskytnutého na základě Smlouvy do doby jejího ukončení.

• Objednatel ve Sporu nárok Poskytovatele odmítá, a pro případ, že by byl oprávněný, 
vůči němu uplatňuje nároky uvedené v dopise ze dne 25. listopadu 2015 nazvaném 
..Konečná fakturace prací souvisejících se smlouvou o dílo. č. ev. 2015/0121/OZI.DZI 
(č. 2/3224/2015) ze dne 9. 3. 2015“.

(dále jen „Sporné pohledávky44).
2.2 Prohlášení o neexistenci jiných pohledávek ze Smlouvy

Smluvní strany prohlašují, že si po zralém zvážení veškerých skutečností podrobně jim 
známých ze Sporu nejsou vědomy existence jiných vzájemných pohledávek z titulu Smlouvy 
nad rámec Sporných pohledávek.

2.3 Smír

Smluvní strany se dohodly, že ve Sporu uzavřou smír, a to v následujícím znění:

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli částku 798.000,- Kč, a to do 30 dní od 
doručení rozhodčího nálezu vydaného dle smíru obsaženého v této Dohodě Objednateli.

Žádná ze smluvní stran nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

2.4 Objednatel se zavazuje uhradit částku dle čl. 2.3 bankovním převodem na bankovní účet 
Poskytovatele č,^^|^^^^^^|Částka dle čl. 2.3. je konečná a zahrnuje i DPH.

2.5 Objednatel prohlašuje, žc kromě pohledávek řešených výslovně touto Dohodou nemá dále 
vůči Poskytovateli žádné další pohledávky, nároky nebo práva a nezamýšlí proti Poskytovateli 
podnikat žádné právní kroky nad rámec uzavření této Dohody a kroků vyplývajících z jejího 
plnění.

2.6 Poskytovatel prohlašuje, že kromě pohledávek řešených výslovně touto Dohodou nemá za 
Objednatelem žádné další pohledávky, nároky nebo práva a pro případ, že by se ukázalo, že 
takové pohledávky, nároky nebo práva existují, se jich ke dni podpisu této Dohody v plném 
rozsahu vzdává a Objednatel s tímto vzdáním se souhlasí.

III. ÚČINKY DOHODY
3.1 Smluvní strany konstatují, že splněním veškerých závazků a povinností uvedených výše 

v článku II. této Dohody budou Smluvní strany v souvislosti se Smlouvu a souvisejícími 
plněními zcela vyrovnány a nejsou si vědomy, že by měly vůči sobě v souvislosti se Smlouvu 
a z ní vyplývajícími právy a povinnostmi jakékoli další závazky či nároky.
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IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Veškerá použitá slova v teto Dohodě mají a je jim přikládán totožný význam, jaký mají 
význam tato slova ve Smlouvě. Odkazy na články (čl.) bez další specifikace se rozumí odkazy 
na články této Dohody.

4.2 Tato Dohoda a její výklad se řídí příslušnými právními předpisy České republiky. Tato 
Dohoda nemůže být vykládána jako dohoda o narovnání ve smyslu § 1903 an. OZ.

4.3 Smluvní strany se zavazují postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany 
a s účelem této Dohody. Dále se Smluvní strany zavazují uskutečnit veškeré právní úkony 
nezbytné k plnění veškerých závazků podle této Dohody.

4.4 Pokud některé z ustanovení této Dohody bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, 
jsou ostatní ustanovení této Dohody touto neplatností nebo nevymahatelností nedotčena. 
Smluvní strany se tímto zavazují nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení 
této Dohody platným a vymahatelným ustanovením svým obsahem a účelem odpovídajícím 
obsahu a účelu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.

4.5 Smluvní strany se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou vzniknout 
v souvislosti s touto Dohodou. Pokud Smluvní strany nevyřeší jakýkoli spor vyplývající z této 
Dohody nebo v souvislosti s ní smírnou cestou, bude takový spor s konečnou platností vyřešen

v
příslušnými soudy České republiky.

4.6 Tato Dohoda byla vyhotovena a podepsána ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce, přičemž 
každá ze Smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

4.7 Tuto Dohodu lze měnit, doplňovat a upravovat pouze ve formě písemných dodatků 
podepsaných oběma Smluvními stranami.

4.8 Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, 
nevyplývá-li jinak z obecných právních předpisů, zejm. zákona č. 340/2015 Sb., zákon o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

4.9 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato Dohoda může podléhat uveřejnění dle zákona o 
registru smluv, v takovém případě zajistí zveřejnění Objednatel. Poskytovatel pro tento účel 
dává Objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že Objednatel tuto Dohodu a údaje v ní 
obsažené zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy Objednatele. 
Poskytovatel dále pro tento účel dává Objednateli souhlas se zpracováním svých osobních 
údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této Dohody dle 
zákona o registru smluv.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 27. 3. 2019, č. Usn RMC 0147/2019

Ondřej Gros
starosta

Za Objednatele:

V Praze dne ^

>právce rozpočtu:

Za Poskytovatele:

V Praze dne ^ 't'• 2019

Lukáš N-
jednatel
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