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DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK 
evidovaná u kupujícího pod č. 87/2019 a evidovaná u prodávajícího pod č.____ 

(dále jen „tato dohoda“) 

 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 s přihlédnutím k ustanovení § 1982 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 

se sídlem Růžová 6, čp. 943, 110 00 Praha 1 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A LX, vložka 296 

zastoupená:  Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem 

IČO:  00001279 

DIČ:  CZ00001279 

bank. spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  

č. účtu:  200210002/2700 

(dále jen jako „kupující“) 

 

a 

 

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. 

se sídlem Žarošická 4395/13, Židenice, 628 00 Brno 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 21999 

zastoupená:  Ing. Pavlem Čurdou, jednatelem 

IČO:  00176150 

DIČ:  CZ00176150 

bank. spojení:  Citibank Europe 

č. účtu:  2550460107/2600 

(dále jen jako „prodávající“) 

 

(kupující a prodávající společně dále jen „smluvní strany" a každá z nich samostatně 

rovněž jen „smluvní strana") 

 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Smluvní strany společně prohlašují následující: 

a. dne 20. 6. 2018 smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením § 2079 a násl. OZ 

a ustanovením § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, kupní smlouvu evidovanou u kupujícího pod č. 93/2018 (dále 

jen „kupní smlouva“); 

b. na základě kupní smlouvy se prodávající zavázal dodat 1 kus digitálního stroje včetně 

personalizačního SW a 1 kus kamerového systému včetně inspekčního SW, a to 

v rozsahu a za podmínek dle kupní smlouvy (dále jen „zařízení“); 
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c. prodávající se zavázal dodat zařízení do objektu kupujícího nejpozději do 

18. 12. 2018, přičemž k tomuto včetně podpisu dodacího listu došlo dne 21. 12. 2018; 

d. prodávající se zavázal zprovoznit a nainstalovat digitální stroj včetně 

personalizačního SW spolu se základní úrovní inspekčního SW a podepsat Protokol 

č. 1 dle čl. VlIl odst. 3 kupní smlouvy nejpozději do 4. 1. 2019, přičemž 

ke zprovoznění a instalaci digitálního stroje včetně personalizačního SW spolu se 

základní úrovní inspekčního SW včetně podpisu Protokolu č. 1 došlo dne 31. 1. 2019; 

e. dne 28. 5. 2019 byl podepsán Předávací protokol, přičemž následující den po 

podpisu Předávacího protokolu začal běžet zkušební provoz kamerového systému v 

ceninové úrovni inspekčního SW v délce 30 kalendářních dní. Po jeho ukončení byl 

dne 28. 6. 2019 podepsán Protokol č. 2. 

 

III. SPECIFIKACE POHLEDÁVEK 

1. Kupující má ke dni podpisu této dohody za prodávajícím tyto pohledávky: 

a) pohledávka představující smluvní pokutu dle čl. X odst. 1 kupní smlouvy za prodlení s 

řádným plněním, konkrétně dodání zařízení do objektu kupujícího ve lhůtě podle 

čl. IV odst. 2 kupní smlouvy za období od 19. 12. 2018 do 21. 12. 2018 v celkové výši 

88 593,10 Kč; 

b) pohledávka představující smluvní pokutu dle čl. X odst. 1 kupní smlouvy za prodlení s 

řádným plněním, konkrétně zprovoznění a nainstalování digitálního stroje včetně 

personalizačního SW spolu se základní úrovní inspekčního SW a podepsání 

Protokolu č. 1 ve lhůtě podle čl. IV odst. 3 kupní smlouvy za období od 5. 1. 2019 do 

31. 1. 2019 v celkové výši 797 337,92 Kč. 

2. Prodávající má ke dni podpisu této dohody za kupujícím pohledávku představující cenu 

ve výši 20 % z ceny podle čl. V odst. 1 kupní smlouvy, tj. 5 906 206,80 Kč bez DPH, tj. 

7 146 510,25 včetně DPH, která je splatná 21 dní od podpisu Protokolu č. 2, tj. 19. 7. 

2019.  

3. Smluvní strany prohlašují, že započítávané pohledávky jsou způsobilé započtení. Pokud 

jsou některé pohledávky nesplatné, je vůlí smluvních stran započítat i tyto nesplatné 

pohledávky. 

 

IV. ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK A VYPOŘÁDÁNÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že na základě této dohody bude ke dni nabytí účinnosti této 

dohody provedeno vzájemné započtení pohledávek specifikovaných v čl. III této dohody 

v rozsahu, ve kterém se vzájemně kryjí. 

2. V rozsahu provedeného započtení dle předchozího odstavce tohoto článku dojde v plné 

výši k zániku pohledávek kupujícího za prodávajícím specifikovaných v čl. III odst. 1 této 

dohody a k zániku pohledávky prodávajícího za kupujícím specifikované v čl. III odst. 2 

této dohody ve výši 885 931,02 Kč. Nevypořádaná zůstává po započtení pohledávka 

prodávajícího za kupujícím ve výši 6 260 579,23 Kč včetně DPH, která bude uhrazena 

způsobem a do dne splatnosti této pohledávky podle kupní smlouvy. 
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3. Kupující za účelem zaúčtování vypořádání finančních pohledávek vystaví fakturu na 

vyúčtování smluvní pokuty dle čl. III odst. 1 písm. a) a b) této dohody, a to do 10 

kalendářních dnů po podpisu této dohody. 

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato dohoda se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží 

jedno. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami této 

dohody a účinnosti dnem uveřejnění této dohody dle odstavce 5 tohoto článku. 

2. Měnit a doplňovat tuto dohodu lze pouze formou řádně očíslovaných písemných dodatků 

podepsaných všemi účastníky této dohody. 

3. Pokud kterékoli ustanovení této dohody nebo jeho část je nebo se stane neplatným či 

nevynutitelným rozhodnutím soudu či jiného příslušného orgánu, nebude mít tato 

neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této 

dohody nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této dohody, že toto 

ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V tomto případě se obě 

smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, 

které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení této dohody, 

jež má být nahrazeno. 

4. Smluvní strany uzavírají dohodu v dobré víře, vedeny poctivou snahou dosáhnout 

smírného mimosoudního řešení sporu s tím, že si nejsou vědomy, že by uzavřením této 

dohody obcházely zákon či jednaly proti dobrým mravům. 

5. Prodávající bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, bude tato dohoda uveřejněna kupujícím v 

registru smluv. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si dohodu přečetly, z jejich ustanovení rozumí, že tato 

dohoda vyjadřuje pravý a skutečný obsah jejich vůle a na důkaz toho k ní připojují své 

podpisy. 

 

V Praze dne ________     V Brně dne _____________ 

Za kupujícího:      Za prodávajícího: 

 

 

 

_________________________   _________________________ 

     Tomáš Hebelka, MSc             Ing. Pavel Čurda 

         generální ředitel                jednatel 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Konica Minolta Business Solutions Czech, 

spol. s r.o. 

   


