
2019-0623 

Smlouva o vypořádání závazků 

 
uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito 

smluvními stranami: 
 
Objednatelem: 

Město Bohumín  

Masarykova 158, 735 81  Bohumín 
zastoupeno: Ing. Petrem Víchou, starostou města 
IČ: 00297569  
DIČ: CZ00297569 
 
a 
 
Dodavatelem: 

NOSTA, s.r.o., 

Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín 
zastoupen: Ing. Romanem Chromkem, jednatelem 
IČO: 47671416 
DIČ: CZ47671416 

I. 

Popis skutkového stavu 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 6.6.2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018-0080, jehož 

předmětem byly méněpráce a vícepráce v souhrnné výši  669.219,27 Kč včetně DPH. Dodatek 

byl uzavřen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  

2. Město Bohumín je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle § 2, odst. 1, 

zákona č. 340/2015 Sb., který mu ukládá povinnost uzavřený dodatek zveřejnit postupem 

podle tohoto zákona.  

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že předmětný dodatek č. 1 byl uveřejněn dne 6.6.2018, 

ale s chybnými metadaty.   

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednaného dodatku, 

s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřeného dodatku 

a v souladu s jeho obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný stav 

vzniklý v důsledku uveřejnění dodatku v Registru smluv s chybnými metadaty, sjednávají 

smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno. 

 

II. 

Práva a závazky smluvních stran 

 

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, 

který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně 

sjednaného dodatku, který tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí 

původně sjednaným dodatkem a počítají se od data jeho uzavření. 

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně 

sjednaného dodatku 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. 

4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle § 2 zákona 

č. 340/2015 Sb. se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této 

smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona 

č. 340/2015 Sb. 

 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá 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. 
 

 

Za objednatele:  30.7.2019     Za zhotovitele:  30.7.2019 

 

Ing. Petr Vícha v.r.       Ing. Roman Chromek v.r. 
starosta města         jednatel společnosti    
 

 

 

 

 

 

Příloha – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018-0080 

 


