
I.

Popis skutkového stavu

Objednatel na základě objednávky č. OBVO455/2017 ze dne 29.12.2017 objednal u Dodavatele
dodávku servem v konfigurací uvedené v objednávce (dále jen „0bjednávka“). Dodavatel
Objednateli zaslal fakturu č. 11173292 ze dne 29.12.2017 na částku 193.358; Kč včetně DPH a
s datem splatnosti 20.1.2018. Objednatel fakturu v plné výši uhradil a Dodavatel plnění poskytl.
Při dodatečné kontrole bylo zjištěno, že u Objednávky nebyl dodržen postup dle ust. 5 5 zákona
č. 340/2015 Sb., ozvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), a proto je Objednávka považována za
neplatnou v souladu ust. š 7 odst. l zákona o registru smluv. Vzájemné plnění ve fonně poskytnutí
plnění a úhrada částky ve výši 193.358; Kč včetně DPH tak byla neoprávněně uhrazena a
představuje bezdůvodné obohacení (dálejen „bezdůvodně obohacení“).

II.

Práva a závazky smluvních stran

Účelem této smlouvy je vypořádat bezdůvodné obohacení vyplývající z neplatného příkazu a
dodržovat zákon o registru smluv.

Smluvní strany této smlouvy se tak dohodly na vyrovnání bezdůvodného obohacení, a to tak, žeDodavatel si ponechá částku ve výší 193358,- Kč včetně DPH a Objednatelí bude poskytnuto
objednané plnění. Vzájemné nároky vyplývající z neplatného příkazu budou tím plně započteny.

Operátor ICT, a.s.

se sídlem Dělnická 2l3/l2, 170 00 Praha 7
IČO: 02795281

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19676
zastoupená Bc. Petrou Burdovou, místopředsedou představenstva a lng. Josefem Švendou, členem
představenstva

(dále jen „Objednatel“)

a

YOUR S

se sídlem

IČO: 0017

zapsaná v

zastoupená

(dále jen
„

YSTEM, spol s r.o.

Tíirkova 2319 5b, 149 00 Praha 4

4939

obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 72
Ing. Petrem Fialou, jednatelem

Dodavatel“)

Smlouva o gpořňdáuí závazků

uzavřená dle (j 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito
smluvními stranami:



Ill.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Zveřejnění

provede Objednatel.

2. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý shodnotou

originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

4. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. l: objednávka č. OBVO455/2017

Příloha č. 2: faktura č. 11173292

Příloha č. 3: dodací list č. 41 172067

V Praze dne V Praze dne 21

Operátor ICT, a.s. YOUR SYST

3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že nebyla obohacena na úkor druhé strany ajednala v dobré

víře.
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Bc. Petra Burdová

místopředseda představenstva

g. osef venda

l představenstva

Ing. Petr Fiala, natel


