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35 Spr 1478/2019 
 

Dohoda o narovnání 
uzavřená dle § 1903 a násl. (dále jen Dohoda) mezi těmito smluvními stranami: 

 
 
Česká republika – Okresní soud v Hradci Králové 
Sídlo: Ignáta Herrmanna 227, 502 00 Hradec Králové 
IČ: XXX 
(dále jen kupující) 
 
a 
 
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. 
Sídlo: Žarošická 13, 628 00 Brno 
IČ: XXX 
(dále jen prodávající) 
 
 

I. 
 

1. Předmětem této Dohody je úprava vzájemných práv a povinností ze závazkového vztahu 
a nahrazení starého závazku novým.  

2. Kupující objednávkou ze dne 14. 11. 2018 projevil vůli uzavřít smlouvu s prodávajícím na 
dodávku výkonné multifunkční černobílé duplexní tiskárny formátu A3 pro větší pracovní 
skupiny dle specifikace v objednávce.  

3. Prodávající objednávku akceptoval dne 15. 11. 2018, předmětnou tiskárnu dodal dne 
29. 11. 2018 a dne 30. 11. 2018 vystavil fakturu – daňový doklad č. 4180107800 na úhradu 
částky 137 953,31 Kč včetně DPH za předmět plnění dle odst. 2 tohoto ustanovení.  

4. Kupující má dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, povinnost smlouvu 
zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv smlouva, 
na níž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti 
nejdříve dnem uveřejnění. 

5. Kupující zveřejnil objednávku (smlouvu) v registru smluv 10. 6. 2019. 

6. Vzájemná plnění ze smluvního závazku proběhla před datem zveřejnění, tedy před 
účinností smlouvy. 

7. Mezi smluvními stranami nastala situace, kdy vzájemná práva jsou sporná a neurčitá 
z hlediska účinnosti smlouvy. 

 
 
 



II. 
 

1. Prodávající (dodavatel) a kupující (odběratel) narovnávají v souladu s ustanovením § 1903 
občanského zákoníku, v platném znění, svoje sporná práva a povinnosti takto:  

a. Smluvní strany se dohodly, že kupující a prodávající uzavírají smlouvu o dodávce 
předmětu plnění dle čl. 1 odst. 2, přičemž plnění, teré bylo uskutečněno před 
účinností smlouvy, nepovažují za bezdůvodné obohacení, ale jako plnění dle této 
Dohody.  

b. Uzavřením této Dohody jsou jejich práva a povinnosti zcela narovnány a po 
uzavření této dohody nemají vůči sobě z práv a povinností zde uvedených žádné 
jiné nároky bez ohledu na jejich povahu či výši, s výjimkou nároků plynoucích 
z případné odpovědnosti za vady. 

 
 

III. 
 

1. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

2. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž 
každá ze smluvních stran dostane jeden.  

3. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda je projevem jejich opravdové, svobodné, 
omylu prosté a srozumitelné vůle a že nebyla sepsána v tísni nebo za jednostranně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  

 
 
 
 
Hradec Králové 10. 7. 2019   …………………………………. 
 
Okresní soud v Hradci Králové Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s.r.o. 
XXX      
předsedkyně soudu       
(kupující)       (prodávající) 
 


