
Smlouva o vypořádání závazků 

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

Objednatelem

Okresní soud v Havlíčkově Brodě

sídlem: Husova 2895, 580 25 Havlíčkův Brod

IČO:00024937

DIČ: -

zastoupený:
ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Hanou Stuchlíkovou, předsedkyní okresního soudu
(dále jen objednatel)

a

Dodavatelem

Název: Trade FIDES, a.s.

Sídlem: Dornych 129/57, Trnitá, 617 00, Brno
IČO:61974731
DIČ:
zastoupený:
ve věcech smluvních:
(dále jen dodavatel)

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 10. 2019 objednávku (dále jen smlouva) č. j. Spr 903/2019, jejímž 
předmětem byla modernizace SCO PČR - připojení objektu do centralizované ochrany PCR.

2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené 
v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle 
zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo 
k uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy 
právních následků s tím spojených.

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, 
s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy 
a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý 
v důsledku neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu 
ve znění, jak je dále uvedeno.



II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, 
který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané 
smlouvy , která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně 
sjednanou smlouvou a počítají se od uplynutí 31 dnů od data jejího uzavření.
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2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané 
smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním 
nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku 
jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným 
v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.

4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy 
uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému 
zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 
zákona o registru smluv.

1 V případě jakýchkoli změn smlouvy na veřejnou zakázku musí být tyto změny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016, 
o zadávání veřejných zakázek, jinak by mohl být postup zadavatele považován za přestupek dle § 268 tohoto zákona.

III.

Závěrečná ustanovení

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

2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou

Příloha č. 1 - Smlouva č. Spr 903/2019 ze dne 3. 10. 2019

každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.



Česka republika - Okresní soud v Havlíčkově Brodě
Husova ul. 2895, PSČ 580 25

tel. 569 493 111, fax: 569 493 150, IČ 00 02 49 37 
e-mail: podatelna@osoud.hbr.justice.cz, ID datové schránky: hbjabnm

Naše značka: Spr 903/2019
Datum: 23. 9. 2019 Trade FIDES a.s.
Vyřizuje: ing. Hermanová Jana Dornych 57
Telefon: 569 493 113 617 00 Brno
Fax: 569 493 150
E-mail: jhermanova@osoud.hbr.justice.cz

Věc: Objednávka modernizace SCO PČR - připojení objektu do centralizované ochrany 
PČR

Na základě cenové nabídky z 8. 8. 2019 objednáváme u Vás modernizaci SCO PČR podle 
tabulky níže v celkové ceně 112.153,93 Kč s DPH.

rozpočtová 
položka

plánované náklady v Kč
bez DPH 21 % DPH včetně DPH

Soubor SCO
Stroje, přístroje a zařízení 6122 92 689,20 Kč 19 464,73 Kč ' 112 153,93 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY 112 153,93 Kč

Místem dodání je Okresní soud v Havlíčkově Brodě.

Termín dodání do 30. listopadu 2019.

Kontaktní osoba: Ing. Jana Hermanová, tel. 737244616, email: jhermanova@osoud.hbr.justice.cz

Fakturu (daňový doklad ) vystavte na adresu: Okresní soud v Havlíčkově Brodě, Husova 2895, 
580 25 Havlíčkův Brod. Na faktuře uveďte údaj o Vašem zápisu v obchodním rejstříku nebo na 
živnostenském úřadu (§ 13a zák. č. 513/1991 Sb.).

Předem Vám velice děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Bc. Hana Stuchlíková 
předsedkyně okresního soudu
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Čeledová Alena

Od:                                  
Odesláno: 3. října 2019 10:47
Komu: Čeledová Alena
Předmět:
Přílohy:

Potvrzená objednávka na modernizaci SCO PČR
1525_191003094357_001.pdf

Dobrý den paní Čeledová,

zasílám potvrzenou objednávku na modernizaci SCO PČR.                                                   

S pozdravem
                         
Vedoucí oblasti Hradec Králové

'flDES'

Trade FIDES, a.s.
Prokopa Holého 238
501 01 Hradec Králové

mobil: +420 774 509 555
                  
www.fides.cz

Asset.  LatiS

From: tisk@fides.cz <tisk@fides.cz>
Sent: Thursday, October 3, 2019 10:44 A 
                                        
Subject: Attached Image
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Trade FIDES, a.s.
Prokopa Holého 238
501 01 Hradec Králové

■ mobil: +420 774 509 555
               
www.fides.cz
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