
Dohoda o narovnání 
práv a povinností vzešlých při plnění služby Business Cloud  

poskytovaných v souladu s Rámcovou smlouvou o poskytování služeb v oblasti 
elektronických a informačních a komunikačních technologií ze dne 22. 5. 2019 

(dále jen „Dohoda“) 
 
 
 

I. Strany dohody 
 
Česká republika - Generální finanční ředitelství 
se sídlem:  Lazarská 15/7, 117 22  Praha 1 – Nové Město 
zastoupená: , ředitelem Odboru systémových technologií 
IČO:   72080043 
DIČ:   CZ72080043 
bankovní spojení:   
číslo účtu:    
číslo dohody AVISme: 19/7700/0330 
 
adresa pro doručování:  Generální finanční ředitelství 
 Odbor systémových technologií 

   Žitná 563/12, 120 00  Praha 2 
 
jako odběratel na straně jedné (dále jen „Účastník“) 
 
a       
 
České Radiokomunikace a.s. 
se sídlem:   Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00  Praha 6  
zastoupená: , manažerem útvaru prodeje ICT 

pro korporátní segment 
IČO:   24738875 
DIČ:   CZ24738875 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16505 
bankovní spojení:  
číslo účtu:   

jako dodavatel na straně druhé (dále jen „Poskytovatel“) 
 
    (společně také jako „Strany dohody“ nebo jednotlivě jen „Strana dohody“) 
 
 

 
II. Úvodní ustanovení 

 
1. Strany dohody uzavřely dne 22. 5. 2019 Rámcovou smlouvu o poskytování služeb 

v oblasti elektronických komunikací a informačních a komunikačních technologií, číslo 
smlouvy 19/7700/0128 (dále jen „Rámcová smlouva“). S ohledem na předpokládanou 
hodnotu plnění dle Rámcové smlouvy byla Rámcová smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o registru smluv“) uveřejněna v registru smluv dne 29. 5. 2019.  
 

2. V souladu s Rámcovou smlouvou byly mezi Stranami dohody uzavřeny dílčí smlouvy 
upravující technické specifikace poskytovaných služeb. Dne 22. 5. 2019 uzavřely Strany 



dohody Dílčí smlouvu – Technická specifikace služby Business Cloud (TS) (dále jen „Dílčí 
smlouva“), jejímž předmětem je specifikace podmínek upravujících poskytování služby 
Business Cloud (dále také jen „Služby“). 
 

3. Strany dohody uzavřely na základě Rámcové smlouvy dne 30. 10. 2019 Dílčí smlouvu – 
Technická specifikace služby Business Cloud (TS), číslo smlouvy 19/7700/0311, (dále jen 
„Dílčí smlouva 2“) která byla dne 31. 10. 2019 uveřejněna v registru smluv, a s účinností 
od 1. 11. 2019 upravuje práva a povinnosti Stran dohody ve věci poskytování Služeb, 
které byly do tohoto dne poskytovány na základě Dílčí smlouvy. 

 

   
III. Specifikace plnění 

 
1. Poskytovatel od 1. 6. 2019 poskytoval Účastníkovi Služby ve specifikaci dle Dílčí smlouvy, 

která tvoří přílohu č. 1 této Dohody.  
 

2. Dohodou Stran dohody došlo od 16. 9. 2019 k navýšení kapacity „Operations Tier“ 
z 50 GB na 90 GB. 
 

3. Strany dohody tímto shodně prohlašují, že plnění Služeb v období do 31. 10. 2019 
poskytnuté Poskytovatelem a přijaté Účastníkem má hodnotu 12 401,78 Kč (cena 
vč. DPH). 
 

4. Účastník ke dni uzavření této Dohody uhradil Poskytovateli za Služby částku v celkové 
výši 7 299,93 Kč (cena vč. DPH), a to na základě faktur, které jsou v kopii připojeny 
v příloze č. 2 této Dohody. Faktury podléhaly haléřovému zaokrouhlení. 

 
 

IV. Předmět Dohody 
 

1. Předmětem této Dohody je upevnění právní jistoty Stran dohody, úprava a narovnání 
právního postavení i účinnosti Dílčí smlouvy a Dílčí smlouvy 2 a stanovení/úprava 
vzájemných práv a povinností vyplývajících z plnění konaného na základě Dílčí smlouvy, 
a to v období od 1. 6. 2019 do 31. 10. 2019. 
 

2. Strany dohody činí mezi sebou nesporným, že Dílčí smlouva je platná a účinná, nebyla 
dosud zrušena, přičemž sjednaly, že se ukončuje ke dni 31. 10. 2019. Strany dohody činí 
mezi sebou nesporným a nepochybným, že od 1. 11. 2019 se jejich smluvní vztahy týkající 
se Služeb dále řídí jen Dílčí smlouvou 2, přičemž výslovně vyjadřují svou vůli v Dílčí 
smlouvě 2 pokračovat a řídit se jí. 

 
3. Strany dohody se dohodly, že Účastník uhradí částku ve výši 5 101,85 Kč (cena vč. DPH) 

představující rozdíl mezi hodnotou plnění poskytnutou Poskytovatelem a hodnotou plnění 
uhrazenou Účastníkem, a to po uzavření této Dohody na základě daňového dokladu 
(faktury) vystaveného Poskytovatelem se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení 
Účastníkovi na adresu pro doručování uvedenou v čl. I. Dohody. 
 

4. Strany dohody tímto výslovně prohlašují, že uzavřením této Dohody a uhrazením částky 
uvedené v odst. 2 tohoto článku, jsou práva a povinnosti související s poskytováním 
Služeb ke dni 31. 10. 2019 mezi nimi narovnána a nemají vůči sobě další finanční nároky 
související s plněním Služeb v období od 1. 6. 2019 do 31. 10. 2019. 

 
 
 



V. Závěrečná ustanovení 
 

1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci práv a povinností vyplývajících z této 
Dohody se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Strany dohody uzavřením této Dohody 
vypořádávají všechna svá sporná práva a povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy či 
související s Dílčí smlouvou a s uskutečněným plněním Poskytovatele pro Účastníka 
podle Dílčí smlouvy. 
 

2. Dohodu lze měnit nebo doplňovat (vč. tohoto ujednání) pouze písemnými dodatky 
číslovanými ve vzestupné řadě, odsouhlasenými oběma Stranami dohody. 
 

3. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami dohody. 
 

4. Dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Strana 
dohody obdrží po jednom vyhotovení. 
 

5. Strany dohody prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly, že Dohoda je 
sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a na důkaz toho 
připojují níže své podpisy. 
 

6. Nedílnou součástí Dohody je její příloha: 
Příloha č. 1 – Dílčí smlouvu – Technická specifikace služby Business Cloud (TS) ze dne 

22. 5. 2019 
Příloha č. 2 – Faktury uhrazené Účastníkem 

 
 
 
 
V Praze dne 2.12.2019 V Praze dne 6.12.2019 

 
 
 
 
 

…………………………………………….. 

 
 
 
 
 

………………………………………… 
Česká republika – Generální finanční ředitelství 

 
ředitel Odboru systémových technologií 

České Radiokomunikace a.s. 
 

manažer útvaru prodeje ICT 
pro korporátní segment  

 
 


