§n LouvA o lrypoŘÁoÁní

zÁvlzxů

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

Š*onJaroslava Ježka, MŠ,ZŠ,PrŠa ZUŠpro zrakově postiženó
Loretánská 19 a 17, Praha 1 1 18 00

zastoupený: PaedDr. Martinou Helešicovou, ředitelkou
lČo: 48134546
DlČ: (dále jen,,objednatel")
a
Důrn dětí a mládeže hlavního města Prahy
Sídlo: Karlínské náměstí7, 186 00 Praha 8, Karlín
zastoupený: lng, Mgr. Liborem Bezděkem, ředitelem

tčo: ooooeeag

DlČ: CZ00064289
{dále jen,,dodavatel")

l.

Popis skutkového §tevu
1,

Smluvní strany uzavřely dne 13"3.2018 smlouvu, 3ejímžpředmětem bylo zabezpecení
zotavovacího pobytu pro děti ve škole v přírodě v areálu ubytovatele, Tato smlouva byla
uzavřena v souladu s výsledkern zadávaciho řízenína výběr dodavatate díla.
je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru srnluv dle smlouvy
"Objednatel"
uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto ělánku a má povinnost uzavřenou smtouvu zveřejnit
Postupem podle zákona č. 340/2015 Sb,, zákon o registru smtuv, ve znění pozdéjších
předpisú (dále jen ,,ZR§-).
Obě smluvni strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání tóto smlouvy došlo
k chYbnému uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v Registru smluv, a že
jsou si vědomy právních následkú s tím spojených.
V zájmu ÚPravy wájemných práv a povinností vyplývajícíchz původně sjednané smlouvy,
s ohledem na skuteČnost, že obě §trany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy
a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájernně ujednaly, a ve §naze napravit slav
vzniklý v dusledku chybného uveřejnění smlouvy v Registru smluv, sjednávají smluvní
sřany tuto novou smlouvu ve znění, 1ak je dále uvedeno.
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ll.

Práva a závazky smluvnich stran

Smluvní stranY si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah wájemných práv
a PovinnostÍ, ktený touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen te}íem
PŮvodně sjednané objednávky1, která tvoří pro tyto účelypřílohu této smlouvy. Lhůty se
rovněŽ řídíPŮvodně sjednanou smlouvou a poěítajíse od uplynutí 31 dnů od data jejiho
uzavření.
z. Smluvní strany prohlaŠují.že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně
1

sjednané smlouvy považuji za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně
PoskYtnut'ým plněním nebudou rrzájemně vznášet vůčidruhésmluvnístraně nároky z titulu
bezdůvodného obohacen í.
3. SmluvnÍ strany prohlašulí, že veškerá budoucí plněni z této smlouvy, která mají byt od
okamŽiku jejího uveřejnění v RS plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků
vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podminek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle ZRS
objednávky uvedené v Čl. l. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně
k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu

sustanovením§5ZRS.
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l-

závěrečná ustanoveni
1.

2.

Tato smlouva o vypořádáni závazků nabývá účinnostidnemuveřeinění v Registru smluv.

o

vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý
s hodnotou originálu, přičemžkaždá ze smluvních stran obdžíjeden stejnopis,

Tato smlouva

V Praze dne

2.3.2020
r
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dne 2.3.2020
r Bezděk

dodavatel
!,ň9 d!|i l mlád*lt hlavnlho rr{slr Frahy
íarlínsiénónliti 7, ;86 08 Praha 8 .!(ailin

Příloha č" 1 - Smlouva ze dne 13"3.2018
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V přlpadě jakýchkoli změn smlouvy na veřejnou zakázku musi být tyto změny v sou|adu

s § 222 zákana

č" 1Ur?S16, o zadáváni veřejných zakázek, jinak by mohl být po§tup zadavatele považován za přestupek dle § 268

tohoto

ákoná.
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