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Smlouva o narovnání a vypořádání pohledávky 

(dále jako „smlouva“)
související se Servisní smlouvou číslo 1-038-97-31-624 ze dne 2. 2. 

1998, ve znění všech předchozích dodatků až do Dodatku č. 49 
(včetně) ze dne 7. 2. 2019 

(dále jako „Servisní smlouva“)

uzavřená v souladu s ustanovením § 1903 a násl. a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“ či „OZ“)

evidovaná u Fujitšu pod číslem: 1755-19-PR-47114304
evidovaná u ZPMV pod číslem: ZP-900553/2019-R

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Fujítsu Technology Solutions s.r.o.
se sídlem: V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4
zastoupena: Ing, Marií Novákovou, prokuristou
IČ: 261 15 310
DIČ: CZ26115310
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 71416 

(dále jen „Fujítsu“)

a

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 
se sídlem: Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
zastoupena: MUDr. Davidem Kostkou, MBA, generálním ředitelem
IČ: 47114304
DIČ: CZ47114304
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7216 

(dále jen „ZPMV1)

(dále společně jako „smluvní strany“ nebo jen „sírany“)

uzavřely tuto

Smlouvu o narovnání a vypořádání pohledávky 
(dále jako „smlouva“) 

související se Servisní smlouvou číslo 1-038-97-31-624 ze dne 2.2.1998, ve znění všech 
předchozích dodatků až do Dodatku č. 49 (včetně) ze dne 7.2.2019 

(dále jako „Servisní smlouva“)



SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavřely dne 2. 2. 1998 Servisní smlouvu č. 1-038-97*31-624 ze dne 2. 
2. 1998, ve znění všech předchozích dodatků včetně Dodatku č. 45 ze dne 22. 12. 2015, 
Dodatku č. 48 ze dne 24. 1. 2018 a Dodatku č. 49 ze dne 7. 2. 2019 (dále jako „Servisní 
smlouva“), jejímž předmětem byl a je závazek Fujitsu poskytovat ZPMV služby 
definované v jednotlivých přílohách Servisní smlouvy. Tato právní situace byla a je pro 
smluvní strany jednoznačná a nesporná.

Fujitsu uvádí, že v souladu se Servisní smlouvou poskytoval a stále poskytuje služby a 
jejich poskytování fakturuje v chronologickém řazení s výjimkou měsíce ledna 2019, tedy 
v mezidobí od ukončení účinnosti Dodatku č. 45 a Dodatku č. 48 Servisní smlouvy do 
nabytí účinnosti Dodatku č. 49 Servisní smlouvy, kdy Fujitsu poskytlo služby, které byly 
nezbytné pro zajištění podpory IS ZPMV a příslušného HW a SW. Tyto služby ovšem 
nebyly ZPMV uhrazeny a z tohoto důvodu Fujitsu eviduje u ZPMV pohledávku za 
poskytnutí služeb ve výši 398 823,20 Kč bez DPH, tj. 482 576,07 Kč včetně DPH.

ZPMV uvádí, že Dodatek č. 49 ze dne 7. 2. 2019 nabyl účinnosti dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) až dne 11. 2. 2019 a předchozí dodatky 
provádějící Servisní smlouvu, tj. Dodatek č. 45 ze dne 22. 12. 2015 a Dodatek č. 48 ze 
dne 24. 1. 2018 pozbyly účinnosti dne 31. 12. 2018, a proto plnění poskytnuté Fujitsu 
ZPMV v měsíci lednu 2019 bylo poskytnuto, aniž by došlo k dohodě o dalších 
podmínkách poskytování servisní podpory a cenových ujednání k Servisní smlouvě na 
rok 2019. ZPMV rozporuje částku vyčíslenou Fujitsu za provedené služby, kdy 
předpokládaná cena poskytnutého plnění za měsíc leden 2019 byla stanovena ve výši 
398.823,20 Kč bez DPH, tj. 482 576,07 Kč včetně DPH

S ohledem na skutečnost, že nedošlo k dohodě o ceně k poskytování servisní podpory, 
podle ZPMV odpovídá poskytnutým službám úhrada částky ve výši 350.000,- Kč (slovy: 
třistapadesáttisíc korun českých) bez DPH, tj. 423.500,- Kč (slovy: čtyřistadvacettřitisíc- 
pětset korun českých) včetně DPH. Shora uvedená částka podle ZPMV odpovídá ceně 
nižší než obvyklé, a zároveň ceně, odpovídající nejnižším nákladům, které by ZPMV v 
daném místě a čase musela vynaložit na dosažení stejného plnění v měsíci lednu 2019.

Vzhledem ktomu, že uzavření této smlouvy je projevem vůle smluvních stran řešit 
rozpory mezi nimi vzniklé smírně a vzájemnou dohodou, dohodly se smluvní strany na 
následujícím:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Smluvní strany uzavřením této smlouvy společně sjednávají a výslovně stvrzují, že 
právní vztah v souvislosti se Servisní smlouvou v dosud sporných částech touto 
smlouvou upravují a jejich výklad je následující a nesporný:

(a) Smluvní strany výslovně prohlašují a shodně stvrzují, že Fujitsu poskytlo ZPMV 
služby specifikované v Příloze č. 1 této smlouvy, které jsou obdobné službám 
specifikovaným v Servisní smlouvě a rovněž ZPMV nerozporuje, že služby byly 
Fujitsu řádně poskytnuty ZPMV.

(b) Smluvní strany z důvodu uvedeného pod písm. a) tohoto odstavce smlouvy dle 
jejich pravé a svobodné vůle shodně stvrzují, že žádná sjednaná povinnost 
ZPMV zaplatit Fujitsu za služby poskytnuté ZPMV v měsíci lednu 2019 na 
základě Servisní smlouvy neexistuje a nebude existovat kdykoliv v budoucnu.



fujÍtsu
(c) ZPMV na základě skutečnosti uvedené pod písm. a) tohoto odstavce smlouvy 

připouští, že existuje pohledávka Fujitsu vůči ZPMV z důvodu poskytnutí služeb 
ze strany Fujitsu pto ZPMV.

(d) Smluvní strany tak na základě skutečností uvedených pod písm. a) a c) tohoto 
odstavce smlouvy shodně stvrzují a ZPMV výslovně uznává, že existuje 
povinnost ZPMV uhradit Fujitsu níže uvedené finanční plnění z titulu 
bezdůvodného obohacení ve smyslu ustanovení § 2991 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to do třiceti 
(30) dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, v souvislosti s poskytnutím 
služeb, neboť v opačném případě by došlo k bezdůvodnému obohacení na 
straně ZPMV, přičemž toto bezdůvodné obohacení s ohledem na faktický 
charakter poskytnutých služeb nemůže být ZPMV Fujitsu navráceno.

Smluvní strany společně sjednávají a výslovně stvrzují, že vydáním bezdůvodného 
obohacení ze strany ZPMV ve prospěch Fujitsu, tj. uhrazením ujednané částky ve výši 
350.000,- Kč (slovy: třistapadesáttisíc korun českých) bez DPH, tj. 423.500,- Kč (slovy: 
čtyřistadvacettřitisícpětset korun českých) včetně DPH, považuje Fujitsu všechny 
pohledávky (bez ohledu na skutečnost zda již uplatněné či neuplatněné) vzniklé v přímé 
či nepřímé souvislosti se Servisní smlouvou a službami do doby účinnosti Dodatku č. 49 
Servisní smlouvy za konečně, zcela a úplně vypořádané. Obsahové části právního 
vztahu sjednaného Servisní smlouvou, které nejsou předmětem této smlouvy, se 
uzavřením této smlouvy nemění a smluvní strany pouze stvrzují jejich nespornost do 
budoucna.

Smluvní strany uzavřením této smlouvy sjednávají a výslovně stvrzují, že mezi sebou 
konečně, úplně a jednou pro vždy odstranily veškeré vzájemné spory, a to i pro případ 
jakékoliv budoucí změny právních podmínek, faktických poměrů a okolností, za nichž 
došlo k uzavření této smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany společně sjednávají a výslovně stvrzují, že žádná ze smluvních stran 
není oprávněna tuto smlouvu vypovědět nebo od této smlouvy odstoupit.

Pokud není v této smlouvě výslovně stanoveno něco jiného, může být tato smlouva 
doplňována nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami.

V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona 
jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoliv ustanovení této 
smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, 
oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný 
vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují nahradit do deseti (10) pracovních dnů od doručeni výzvy jedné 
smluvní strany druhé smluvní straně takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo 
nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a 
vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce 
podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal 
zachován, případně uzavřít novou smlouvu.

Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem 
jednání stran a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah základních 
podmínek této smlouvy.

Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami v záležitostech touto 
smlouvou upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto záležitostem veškerá případná 
předchozí ústní i písemná ujednání či dohody.



Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy 
nebo v souvislosti s ní, budou řešeny příslušnými obecnými soudy v České republice.

Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení 
některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností 
dle této smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškeré tvrzené skutečnosti dle 
této smlouvy jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.

Nedílnou součástí této smlouvy je její Příloha č. 1: Specifikace Služeb a cen Služeb, 
skutečně poskytnutých a vyplývajících ze Servisní smlouvy.

Platnosti nabývá tato smlouva dnem jejího podpisu všemi jejími účastníky, a účinnosti 
nejdříve dnem uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). ZPMV se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit nejpozději do deseti dnů ode 
dne uzavření této smlouvy. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž 
každý bude považován za prvopis. Fujitsu obdrží jeden (1) stejnopis a ZPMV obdrží 
rovněž jeden (1) stejnopis této smlouvy.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem této smlouvy podrobně 
seznámily s jejím obsahem, s obsahem této smlouvy zcela a bez výhrad souhlasí, na 
jejich straně nejsou žádné překážky, které by bránily sjednání a podpisu této smlouvy a 
tuto smlouvu sjednaly bez jakéhokoliv donucení či nátlaku.

NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí jí a 
zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato smlouva byla 
uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté jakéhokoliv omylu a tísně, zejména 
tísně finanční.

V Praze dne -..2019 V Praze dne :..C!:.2O19



FUJiTSU
Příloha č. 1: Specifikace Služeb a cena Služeb

Specifikace Služeb poskytnutých v měsíci lednu 2019

8. 1. 2019 Kontrola a administrace Commvault záloh, klonování VM

14. 1.2019 Kontrola a administrace Commvault záloh, diagnóza chyb paměti, 
reinstalace OS na Commvault media agentu

18. 1. 2019 Kontrola a administrace Commvault záloh, Konfigurace AST v diskovém 
poli DX500

21. 1. 2019 Kontrola a administrace Commvault záloh, vytváření nových LUNů 
v diskovém poli, upgrade ESF manageru pro konfiguraci diskových polí

29. 1. 2019 Kontrola a administrace Commvault záloh, instalace nové verze SuSE 
Linux, testování, úprava vytváření kopií na diskovém poli pro DB servery

31. 1. 2019 Kontrola a administrace Commvault záloh, rekonfigurace diskového pole 
DX500, upgrade FW v diskovém poli

V průběhu celého měsíce ledna 2019 byl vzdáleně monitorován celý IS ZPMV.

Cena Služeb

Příloha cena bez DPH cena po slevě bez DPH

Příloha č. 1 - HW 76 006,00 Kč 53 360,- Kč

Příloha č. 1 - SW 62 603,00 Kč 43 940,- Kč

Příloha č. 2 - Informix 359 920,00 Kč 252 700,- Kč

Cena celkem bez DPH 498 529,00 Kč 350 000,- Kč

Cena celkem vč. DPH 603 220,09 Kč 423 500,- KČ


