
Smlouva 0 Vvpořádání závazků 

20/600/0012 

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

Objednatel 

Česká republika - Generální ředitelství cel 

Sídlo: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 

IČO: 71214011 

DIČ; CZ71214011 

banka: ČNB 
č. účtu: 1020011/0710 

ID datové schránky: 7puaa4c 

za níž jedná:

a 

Zhotovitel 

DATASYS s.r.0. 
sídlo: Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 28862 
IČO; 61249157 

DIČ; CZ61249157 

banka: Komerční banka, a.s. 

č. účtu: 27-9647490267/0100 

ID datové schránky: h7yx6sa 

zastoupená: Bc. Martinem Novákem, prokuristou 

I. 

Popis skutkového stavu 

Smluvní Strany uzavřely dne 29. 5. 2018 Smlouvu O technické podpoře č. 18/600/0183, jejímž 
předmětem byla ,,Technická podpora na produkty Mobil Change Enterprise“. Tato smlouva byla 
uzavřena v Sønıadn 5 ROZHODNUTÍM ZADAVATELE o PŘÍMÉM ZADÁNÍ VEŘEINÉ 
ZAKÁZKY č. 2202/2018-900000-128.7 a S předloženou dokumentací veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem ,,Technická podpora na produkty Mobil Change Enterprise“, jejímž předmětem 
je zajištění nepřetržité technické 1 servisní podpory. 



Strana objednatele je povinným subjektem pro zveřejňování V registru smluv dle smlouvy 
uvedené vustanovení odst. l. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit 
postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo 
kuveřejnění smlouvy uvedené V odst. l tohoto článku vregistru smluv, a že jsou si vědomy 
právních následků stím spoj ených. 

Vzájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících způvodně 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, sj ednávají smluvní strany tuto novou smlouvu 
ve znění, jak je dále uvedeno. 

II. 

Práva a závazky smluvních stran 

Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, 
který touto smlouvou nově Sjednávají, je zcela a beze zbytku Vyj ádřen 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. 

Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnuta 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. 

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. 

Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování V registru smluv dle smlouvy 
uvedené V čl. I. odst. l této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně kneprodlenému 
zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy vregistru smluv V souladu sustanovením 
§ 5 zákona O registru smluv. 

III. 

Závěrečná ustanovení 

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. 

Přıloha č. l - Smlouva o technické podpoře č. 18/600/0183 ze dne 29. 5. 2018



Za zhotovitele Za Obj ednatele 

V Praze dne: 

B C Digitálně 
' podepsal Bc. 

M ' Martin Novák a n Datum. 
ı 2020_0ž_] 0 Nøvak „=49=„4+01v00~ 

Podpis: 


