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Smlouva o vypořádání závazku

číslo smlouvy Objednatele: DOH/32/04/000121/2019

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

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské nám. 2/2. 110 01 Praha 1 
IČO: 00064581
zastoupené Bc. Ladislavem Tobiášem, MSc. MPA, 
infrastruktur)' Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen „Objednatel ')

pověřeným řízením odboru informatické

a

Operátor ICT, a.s.
se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 
IČO: 02795281
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka 19676

zastoupená Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstv 
představenstva

(dále jen „Dodavatel")
(Objednatel a Dodavatel dále též společně jen „Smluvní strany")

Ing. Josefem Švendou, členema a

I.

Popis skutkového stavu

1. Objednatel na základě objednávky č. OBJ/INK/40/01/00121/2018 ze dne 24. 5. 2018 objednal u 
Dodavatele přípravu a projednáni návrhu a podkladů možné realizace záměru rozšíření rádiového 
vysílání v rámci stávajícího rádiového systému v tunelovém komplexu Blanka, v tunelu Strahov 
v tunelu Mrázovka (dále jen „Objednávka"). Dodavatel Objednateli zaslal fakturu č. 200180253 
ze dne 30. 6. 2018 na částku 518.654 Kč včetně DPH a sdateni splatnosti 8. 8. 2018. Smluvní 
strany berou na vědomí, že faktura byla vystavena za větší rozsah služeb, a na výše uvedené plnění 
dle Objednávky z ni připadá částka 179.854.40 Kč včetně DPH. Objednatel fakturu v plné výši 
uhradil. Dodavatel plněni poskytl.

2. Při dodatečné kontrole bylo zjištěno, že u Objednávky nebyl dodržen postup dle § 5 
zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o registru smluv"), a proto je Objednávka dle § 7 odst. I zákona o registru smluv považována za 
neplatnou.
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1II.

Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Účelem této smlouvy je vypořádat vzájemné pohledávky Smluvních stran z Objednávky a naplnit 
požadavky zákona o registru smluv.

2. Objednatel má vůči Dodavateli pohledávku na vrácení částky ve výši 179.854,40 Kč včetně DPH 
uhrazené za plněni poskytnuté dle Objednávky.

3. Dodavatel má vůči Objednateli pohledávku na vráceni plněni poskytnutého dle Objednávky 
v hodnotě odpovídající sjednané ceně ve výši 179.854.40 KČ včetně DPH.

4. Smluvní strany se dohodly, že ke dni podpisu této smlouvy započítávají své vzájemné pohledávky 
z Objednávky v plné výši.

5. Započtením vzájemných pohledávek jsou veškeré nároky Smluvních stran z Objednávky 
vypořádány. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti se vzájemným plněním z Objednávky 
nebudou vznášet vůči druhé Smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohaceni.

6. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že nebyla obohacena na úkor druhé Smluvní strany ujednala 
v dobré víře.

III.

Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva podléhá uveřejněni v registru smluv podle zákona o registru smluv. Uveřejnění 
provede Objednatel.

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

3. Tato smlouva o vypořádáni závazků je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s hodnotou 
originálu, přičemž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Dodavatel obdrží jeden stejnopis.

4. Nedílnou součást smlouvy tvoři tyto přílohy:
Objednávka č. OBJ/INF/40/01/00121/2018 
Faktura č. 200180253

Příloha č. 1: 
Příloha č. 2:

/(o 4 MU V Praze dne 19 -12- 2019V Praze dne
HlavniOperatoM^^KS.

Bc. Ladislav Tobiáš, MSc, MPA 
pověřen řízením odboru INI MHMP

Michal Fišer, MB'A 
předseda představenstva
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\ /tng. Joset bvenda 
člen představenstva
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