
Dohoda o poskytnutém plnění 
č. 2019/0108/OKT.DEF

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník")

Filip Fořt
se sídlem: Dlouhá 164, Předboj, PSČ 250 72 
IČO: 87338807
na straně jedné (dále jen „Dodavatel") 

a

Městská část Praha 8
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 48 
IČO: 00063797
zastoupena: JUDr. Josefem Rambouskem, tajemníkem 
na straně druhé (dále jen „Objednatel")

(Dodavatel a Objednatel společně dále jen „smluvní strany")

uzavírají tuto dohodu o poskytnutém plnění:

I.
Základní ustanovení

1. Dodavatel zajišťuje v rámci projektu s názvem „Osmička - úřad vstřícný rodině, 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15J028/0006291" (dále jen „Projekt") grafickou úpravu a tisk brožur. 
Objednávka na grafickou úpravu a tisk brožur ze dne 14. 6. 2018 je jako Příloha č. 1 nedílnou 
součástí této smlouvy (dále jen „Objednávka").

II.

Dohoda o poskytnutém plnění
1. Dodavatel v souladu s Objednávkou na základě její včasné a úplné akceptace po celou dobu 

realizace Projektu zajišťoval a zajišťuje grafickou úpravu a tisk brožur v rozsahu a za podmínek 
stanovených v Objednávce.

2. Smluvní strany konstatují, že podmínkou účinnosti Objednávky bylo její včasné zveřejnění 
v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o registru smluv"), a to však nejpozději do 3 měsíců ode dne jejího vystavení a doručení 
Dodavateli. Ani jedna ze smluvních stran Objednávku v registru smluv nezveřejnila, v důsledku 
čehož je dle § 7 odst. 1 zákona o registru smluv neplatná.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto dohodu uzavírají v zájmu platné úpravy svých 
vzájemných vztahů v souvislosti sjiž poskytnutým a rovněž budoucím plněním na základě 
Objednávky.

4. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že poskytnuté plnění na základě Objednávky se 
uskutečnilo v dohodnuté době a rozsahu a smluvní strany si tedy vzájemně poskytly plnění, 
které odpovídá jejich dohodě v důsledku zaslání Objednávky a její akceptace Dodavatelem.



5. Smluvní strany se dále dohodly, že práva a povinnosti vzniklá na základě Objednávky mají 
nadále za platná včetně práva z odpovědnosti za vady z nich vyplývající.

III.

Závěrečná ustanovení
1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, které zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jedno obdrží Dodavatel a dvě obdrží 
Objednatel.

4. Smluvní strany potvrzují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 
obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č.l- Objednávka ze dne 14. 6. 2018

Dodavatel: Za Objednatele:


