
Výstaviště Praha, a.s.

se sídlem Výstaviště 67, 170 OO Praha 7

IČO: 25649329

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka 5231

zastoupená Tomášem Híjblem předsedou představenstva a lng. Janem Stankem, členem představenstva

(dále jen „Objednatel")

a

Operátor ICT, a.s.

se sídlem Dělnická 213/12, 170 OO Praha 7

IČO: 02795281

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19676

zastoupená Bc. Petrou Burdovou, místopředsedou představenstva a Ing. Josefem Švendou, členem

představenstva

(dálejen „Dodavatel“)

I.

Popis skutkového stavu

1. Objednatel na základě objednávky č. 20I8NYS/INROIO ze dne 9.8.2018 objednal u Dodavatele

technickou analýzu ticketportálu (dále jen „Objednávka"). Dodavatel Objednateli zaslal fakturu

č. 200180409 ze dne 26.1 l.20l8 na částku 246.065,60 Kč včetně DPH a s datem splatnosti
26.12.2018. Objednatel fakturu v plné výši uhradil. Dodavatel plnění poskytl.

2. Při dodatečné kontrole bylo zjištěno, že u Objednávky nebyl dodržen postup dle ust. š 5

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (dálejen „zákon o registru smluv“), a proto je Objednávka považována

za neplatnou v souladu ust. 5 7 odst. l zákona o registru smluv. Vzájemné plnění ve formě

poskytnutí plnění a úhrada celkové částky ve výši 246.065,60 Kč včetně DPH tak byla neoprávněně

uhrazena a představuje bezdůvodné obohacení (dále jen „bezdůvodné obohacení“).

II.

Práva a závazky smluvních stran

l. Účelem této smlouvy je vypořádat bezdůvodné obohacení vyplývající z neplatného příkazu a

dodržovat zákon o registru smluv.

2. Smluvní strany této smlouvy se tak dohodly na vyrovnání bezdůvodného obohacení, a to tak, že

Dodavatel si ponechá částku ve výši 24606160 Kč včetně DPH a Objednateli bylo poskytnuto
objednané plnění. Vzájemné nároky vyplývající z neplatného příkazu budou tím plně započteny.

Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle š 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito

smluvními stranami:„„mmm
„U.

m

„>>



III.

Závěrečná ustanovení

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

provede Objednatel.

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

3. 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. 201 SNYS/[NROIO

Příloha č. 2 faktura č. 200180409

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

víře.
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č. 2018/VYS/lNRO10
Datum vystavení objednávky 9 8 2018

Dodavatel:

Operátor ICT. a.s.

Dělnická 12. Praha 7, 170 OO

IČO: 02795281, DIC: CZ02795281

steffelcioperatorictcz

Objednatel:

Výstaviště Praha, a. s.

Sídlo: Výstavlště 67, Bubeneč, 170 OO Praha 7

lČ:25649329, DIČ: CZ25649329

Předmět objednávky:

objednáváme níže specifikované:

o Technická analýza ticketportálu pro Výstaviště

Cena celkem: Kč 203 360,- bez DPH

Faktura bude vystavena dle skutečnosti

Dodavatel je povinen do textu faktury vzdy uvest číslo této objednávky. V případě. že číslo objednávkynebude na faktuře uvedeno. bude nezaůčtovaná faktura vrácena dodavatel! zpět k doplnění. Povlnnýmúdajem na faktuře, ěl příloze faktury je detailní pfehled provedených prací, poskytnutých služeb, materiálu,rozpis dodávky. předávací protokol atd.

Splatnost faktury je 30 dní od jejího plljetl.

Smluvní vztah založený touto objednávkou nabývá platnosti dnem závazného potvrzení objednávky druhou
smluvní stranou Smluvní vztah je účinný dnem uveřejnění objednávky ve smyslu příslušných ustanovení zákona t340/2015 Sb

,
o reglstrů smluv v platném znění. Smluvní strany se dohodly. že tato objednávka bude uveřejněna

společností Výstaviště Praha, a.s., a to v souladu se zákonem č 340/2015 Sb.. o reglstru smluv

VÝSTAVÉTĚ

PRAHA

1
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Celkem k úhradě: Číslo účtu: Datum splatností:

246 065,60 CZK 5920172/0800 26.12.2018

DANovÝ DOKLAD

Varíabílnísymbol: Konstantní symbol: Specifický symbol:

Fakturujerríe Vám na základě Objednávky č. 2018/VYS/INR010 ze dne 9.8.2018 za provedenou technickou analýzu tícketportálu

Výstaviště.

Pnložla Mnoistvl MJ Cena bez DPH celkem bez DPH % DPH Částka DPH Celkem s DPH

Provedení technické analýzy tlcketportálu pro Výstaviště 1,00 203 360,00 203 360,00 21 42 705,60 246 065,60

Mezisoučet za daň. doklad 246 065,60

Farma úhrady: Platebním příkazem

Popis dodávky: Technická analýza tlcketponálu

Objednávka 600180003

Zakálka 04 02.04

Způsob dopravy

OPERÁ

— ICT

odběratel: Dodací adresa:

Výstaviště Praha, a.s.

Výstaviště G7

170 00 Praha

Česká republika

R

Te

Dodavatel

Operátor ICT, a.s.

Dělnlcká 213/11

17000 Praha

Česká republlka
IČ: 02195131 / DIČ: cmzrsszaz

B 19676 ved ná u Městského soudu v Praxe

Te

Datum splatnosti:

Datum vystavení daňového dokladu-

Datum uskutečnění zdanitelného plnénl:

Bankovní spojení:

C258 0300 0000 0000 0592 0172

GIEACZPX

Česká spořitelna, a.s.

Děkujeme vám za spoluprácí!

Zpracováno systémem nsuos orange

Vystavil: Konvička Mlchal

Faktura (daňový dokladj: 200100409
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Rekapitulace nm 11x

Sazba

Základní sazba

Celkem

15649329

Č: CZ25649329

leíon:

mall:

Celkem k úhradě CZK

26.12.1018

26 1.1.2018

26.11.2018

Základ

103 360,00

10! 360,00

Celkem

246 065,60

245 065.50

OPER

nor

246 055,50

DPH

41 705.50

42 705,60
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