
Smlouva o vypořádání závazků
uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Technické služby města Most, a.s.
IČO: 64052565
sídlem: Dělnická 164, Most - Velebudice
zastoupena: Ing. Václavem Zahradníčkem, předsedou představenstva 

Tomášem Kubalem, místopředsedou představenstva 
(dále jen „odběratel")

a

MICROCONSULT, s.r.o.
IČO: 64053482
sídlem: U Zámeckého parku 682, Litvínov 436 01 
zastoupena: Karlem Rosenbaumem, jednatelem 
(dále jen „dodavatel")

I.
1. Smluvní strany prohlašují, že dne 2.1.2018 učinil odběratel objednávku č. 9000007. Objednávku 
na jejíž základě odběratel objednal u dodavatele dodávku nářadí, pracovní obuv a ochranné 
pomůcky, jejíž předpokládaná cena byla stanovena na 150.000- Kč (dále jen „ objednávka").

2. Odběratel prohlašuje, že je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv a má 
povinnost Objednávku zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že administrativním pochybením na straně odběratele nedošlo k 
uveřejnění objednávky v registru smluv ve lhůtě 30 pracovních dnů od odsouhlasení objednávky, 
tak jak to stanoví zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ale až po této lhůtě, 
konkrétně dne 26.4.2018, tedy v době, kdy již došlo k oboustrannému plnění předmětné 
objednávky.

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané objednávky, 
s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti učiněné objednávky 
a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý 
v důsledku včasného neuveřejnění objednávky v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto 
novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.
1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že vzájemná práva a povinnosti, která touto 
smlouvou nově sjednávají, jsou zcela a beze zbytku vyjádřena textem původně sjednané 
objednávky č. 9000007, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí 
původně sjednanou smlouvou a počítají se od uplynutí 31 dnů od data jejího uzavření.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně učiněné 
objednávky považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým 
plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného 
obohacení.



3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku 
jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným 
v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.

III.
1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou 
originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Příloha č. 1 - Objednávka č. 9000007 ze dne 2.1.2018

za Technické služby města Most, a.s. 
Tomáš Kubal



OBJEDNÁVKA

Odběratel: Technické službv města Mostu a.s.

Dělnická 164
434 01 Most

IČ : 64052265 DIČ: CZ64052265
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 771

M 1 .....

Řada dokladu : 009
Číslo dokladu : 000007
CODE
Zakázka :
Popis dodávky : zveřejněno
Způsob dopravy :
Forma úhrady :

uuuavnin .—miuwwwavL i. s.r.o.-----------------------------

U Zámeckého parku 682
436 01 Litvínov

IČ : 64053482 DIČ : CZ64053482

Cena celkem

Požadované datum dodání : 26.04.2018
Požadovaný termín dodání :

Text ooložkv

150 000,00

Celkem Kč________________________150 000.00

Celoroční objednávka na rok 2018 
- dodávka nářadí, pracovní obuvi a ochranných pomůcek

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na naši adresu

Úhrada za objednané zboží bude uskutečněna do 30 dnů od 
data doručení daňového dokladu.
Uvedená cena je bez DPH.

Zpracováno systémem HbLiúS uraňgě
1

Podpis oprávněné osoby

Vystavil:
úbjednávkaT

TSMOSTU
00900001)7 Strana: TT



Datum Jméno, příjmení Funkce Podpis

Zpracoval/a/i/y:

Manažer divize:

Ředitel společnosti: /jit M Ředitel společnosti

Za divizi posoudil/a:

AK - právně posoudil/a:
Qč/i/ó bit í~ J

Uveřejnění v registru smluv: DNE 0ANO ]

Manažer ekonomie schválil/a: Jf <f, Ufl Divize EKO V

Schváleno dne:

Datum uveřejnění smlouvy:
Poznámka: Smlouva o vypořádání závazku

ID smlouvy z registru smluv:


