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Smluvní strany:

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 
Adresa: Praha 2, Albertov 6, PSČ 120 00 
Zástupce: Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan 
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 
(dále jen „objednatel")

a

DOMISTAVCZa.s.
IČO 27481107
vedená u Městského soudu v v Hradci Králové pod sp. značkou B 2454 
Se sídlem: Foerstrova 897/2, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 
Zástupce: Ing. Zdislav Mazur, předseda představenstva
(dále jen „dodavatel")

Smluvní strany uzavřely dnešního dne v souladu s ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

Dohodu o narovnání

I.

Smluvní strany uzavřely dne 21.12.2017 dvě objednávky na stavební práce:

a) číslo 1178300377 na výměnu betonové podlahy včetně hydroizolace v místnosti S36A, 
Viničná 7, Praha 2 za částku 99 148,37 Kč s DPH a

b) číslo 1178300378 na odstranění popraskané betonové vrstvy podlahy a provedení nové 
v místnosti S36B a S36C, Viničná 7, Praha 2 za částku 149 555,05 Kč s DPH.

II.

Smluvní strany shodně konstatují, že dodavatel objednané plnění dodal:

a) v případě objednávky číslo 1178300377 dne 29.12.2017 a
b) v případě objednávky číslo 1178300378 dne 29.12.2017 

a Objednatel za toto plnění řádně zaplatil.

III.

V důsledku administrativního pochybení nebyly výše uvedené objednávky uveřejněny v registru 
smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a to ani v termínu do 3 měsíců ode dne uzavření 
objednávky. V souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona byly objednávky marným uplynutím lhůty zrušeny 
od počátku a smluvní strany si tedy plnily bez právního důvodu.



IV.

V důsledku zrušení platnosti objednávek vznikla mezi stranami sporná práva a povinnosti, které 
strany vypořádávají touto Dohodou o narovnání. Obě strany shodně konstatují, že na základě 
neúčinných a neplatných objednávek, tj. bez platného právního důvodu:

a) dodavatel dodal objednané plnění podle obou výše uvedených objednávek,
b) dodavatel poskytuje záruku v souladu s § 2629 občanského zákoníku na jednotlivá plnění 

v délce 5 let od dodání plnění,
c) objednatel uhradil dodavateli cenu podle obou výše uvedených objednávek.

V.

Strany se dohodly, že peněžní ekvivalent plnění poskytnutého dodavatelem objednateli na základě 
objednávky před jejím zrušením odpovídá objednatelem uhrazené částce, a že tedy v důsledku 
zrušení objednávek není žádná ze stran povinna vracet plnění ani jeho část druhé straně.

Vzájemné nároky smluvních stran jsou touto Dohodou zcela vypořádány a ustanovení této Dohody 
nahrazují ujednání původní objednávky.

VI.

V otázkách touto Dohodou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí 
příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů ČR, zejména občanského zákoníku.

Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a je účinná zveřejněním podle 
zákona č. 340/2015 Sb.

Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá ze stran obdrží jeden.

Tato Dohoda je uzavřena jasně a srozumitelně, za souhlasu obou stran, bez jakýchkoli podmínek 
znevýhodňující jednu z nich, což obě strany stvrzují svým podpisem.

V Praze dne .^:3.P.:..?PA5.

Za objednatele:

f. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan Ing. Ivo Janovský - místopředseda 
představenstva

UNIVERZITA KARLOVA 
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA 

Albertov 6, 128 43 Praha 2 
IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208 

UK- 104

domfetav CZ,a.s.
Foerstrova 897 

500 02 Hradec Králové
IČ: 27481107, DIČ: CZ27481107
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Objednávka 1178300377 |

Odběratel UNIVERZITA KARLOVA 
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA 
Albertová
12843 PRAHA2 
Česká republika

PID

Smlouva.

Číslo účw 38533021/0100-BĚŽNÝ

Konečný pHjemce.

DIČ
IČ

CZ00216208
00216208

316600 Odděleni správy budov a mv

Šafránek Ludvik Ing.
E-malfc tudv8unira»ehg)nstnr.cuilLq

Mistr) dodáni 

Způsob dopravy 

Dodad podmínky

Dodavatel

IČ 27481107

Peněžní ústav

DIČ CZ2748U07

Komerční banka, a-s.

DOMISTAVCZba.
Foeratrova 897/2

500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

Platnost objednávky do: 31.123017

Termín dodání 31.123017

Formát úhrady Přikázán

Termín nhvndy

DODEJTE:

Položkový rozpis:
1 Položka

Množství | KJ | CenaZMT a DPH | Celkem a DPH

Objednáváme n Vas výměnu betonová podlahy vč 
hydroizolace v tn. £. S36A, Vmičná 7, Praha 2.

1,00 ks 99,14837 99 148,37 CZK

Celkem; 9914837 CZK

Předpokládaná cena celkem (sDPH):

Datum vystavení: 21.12 2017 

Vystavit

9914837 CZK

*»qtemfcfav CZásí
Přijímáme a zavazujen 

24 /-» Zí/J 600 02 Hrac^KrÁ

Infaruuec pro dodavatele
1) Tato objednávka nnta být zvehrpiána v Registru srnluv Mmutentvs^fabu. Proto man dodavatel toto objednávku neprodlená potvrdit
a) na e-mail objrdnatrlr uvedený v záhlevl
b) podpisem na Intmni objednávce a doručením objednateli.
2) Dodavatel přijetím táto objednávky souhlasí, že budou zveřejněny vcikerá údaje obsažená v objednávce
3) Pokud bude dodavatel plnil pfed potvrzezdm tito objednávky, zodpovídá za Škodu, která dm objednateli případná vznikne.
4) Je vykročeno phjed táto objednávky ze strany dodavatele a dodatkem ů odchylkou.
J) v připadá prodleni dodavatele s dodáním objednaného plněni má objednatel právo odstoupit od táto objednávky
6) řtevýtenl oeny a smána plněni je možná pouze po písemném odsouhlaseni objednatele, přičemž anána objednávky podléhá rovněž zveřejněni v Registru 
smluv
7) Dodavatel vystaví fakturo až po dodáni objednaného plněná Objednatel neproplatí faktura, která nehoda obsahovat Hslo táto objednávky a nebude mít 
náležrtastl dafiov&o dokladu. Splatnost faktury jo 21 dnů od doručeni objtdnateh
I) Pokud je předmětem plněni qiotřehni zboží, poskytuje dodavatel záruku za jakost v Bnmmáhd dálce 24 městců e odstraněním záruční védy do 30 dnů od 
nahlášeni záruční vady dodavateli, nebodo-h stranami pro kunkrctnl případ sjednána jmá fhúta pro odstraněni vidy Záruka se nevztahuje na rychle 
cpotřcbrfehiá součásti ata na spotřební materiál Po doba odstrahovínf záruční vady záruční doba nebáiL

bitem! údaje objednatele
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