
DOHODA O NAROVNÁNI
uzavřená dle § 1903 a naši. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů mezi smluvními stranami:

Pardubický kraj
se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČ:70802822
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
(dále též jen "objednatel")

Tojapa s. r.o.
se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
10 08932000
zastoupena
(dále též jen "zhotovitel")

Článek l.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mají v úmyslu na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu "Průmysiová střední škola Letohrad - rekonstrukce kuchyně a výdejny" (dále jen "zakázka")
uzavřít smlouvu o dílo č. OMSŘI/20/21883 na její realizaci (dále jen "smlouva"). Smlouvou se má
zhotovitel zavázat řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo ďe
podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se má zavázat za podmínek této smlouvy dito
převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

2. Smlouva od zhotovitele vyžaduje zajištěn i záruk ve prospěch objednatele jednak za řádné dokončení
díla, tak též za případné nároky v záruční době. V článku IV. smlouvy se za tímto účelem sjednává
předložení finančních záruk zhotovitelem. V případě záruky za řádné dokončení je její předložení
jednou z podmfnek uzavření smlouvy uvedenou v zadávacích podmínkách zakázky.

3. Zhotovitel oznámil objednateli, že obstaráni finanční záruky za řádnou realizaci je pro něj mj.
v důsledku změny přístupu finančních institucí k poskytování produktů úvěrového charakteru
v reakci na koronavirovou krizi nedosažitelné. Vyjádřil též pochybnost o tom, že se situace změní do
doby, kdy bude na základě smlouvy požadována záruka platná v záruční době. Zároveň však
deklaroval ochotu hledat alternativní řešení, kterým by uvedené smluvní závazky splnil.

Článek II.
Sporná práva a povinnosti

1 Zjednání smluvních stran vyplynulo, že zhotovitel je ochoten nahradit předložení finanční záruky
předpokládané smlouvou vystavením směnky pro objednatele sloužící ke stejnému účelu jako
finanční záruka.

2. S ohledem na textaci smlouvy může být sporné, zda je možné ujednané způsoby finanční záruky
nahradit jiným obsahově a účelově podobným zajišťovacím institutem.

3. Vzhledem k zájmu objednatele na realizaci zakázky, kdy její nerealizací nebo nedokončením by mohl
být ohrožen provoz školy, v jejichž prostorách má stavba probíhat, dospěl objednatel k závěru, že
nahrazení finanční záruky vystavením směnky je možné, nebudou-li podmínky pro její uplatnění pro
zhotovitele mírnější než podmínky sjednané smlouvou pro příslušnou finanční záruku.

Článek lil.
Narovnání

1 Pro vyloučení pochybností smluvní strany touto dohodou staví na jisto možnost a podmínky
vystavení směnky jako náhrady za, pro zhotovitele nedosažitelnou, finanční záruku platnou v záruční
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době, v návaznosti na 61. II této dohody. Smluvní strany touto dohodou též sjednávají, že možnost
nahrazení finanční záruky směnkou je přípustná i pro záruku platnou v záruční době, nepodaří-li se
zhotoviteli záruku v době a parametrech požadovaných smlouvou obstarat.

2. Smluvní strany považují vystavení směnky za níže ujednaných podmínek za rovnocenný způsob
utvrzení povinností zhotovitele, za jehož účelem bylo smlouvou sjednáno předložení finanční záruky.

3. V případě změny okolností je zhotovitel oprávněn kdykoli přede dnem splatnosti jakékoli směnky
předpokládané touto dohodou předložit objednateli finanční záruku za podmínek smlouvou
sjednaných. Vrácení vystavené směnky se v takovém případě provede podle článku IV. této dohody

Článek IV.
Podmínky a fungování finanční záruky formou směnky

A) V stavení/vrácení

1. Zhotovitel vystaví vlastní, směnečným rukojemstvím zajištěnou směnku v hodnotě 379 335, - Kč na
řad objednatele nejpozději při podpisu této dohody. Datum splatnosti směnky se stanoví v souladu
s podmínkami pro finanční záruku za realizaci na den následující po dni, v němž měla finanční záruka
za realizaci vypršet. Pro vyloučení pochybnosti ujednávají strany této dohody, že za okamžik
poskytnutí záruky ve smyslu smlouvy se považuje předání vyplněné a podepsané směnky
zástupcům objednatele.

2. Objednatel vrátí zhotoviteli vystavenou směnku bez zbytečného odkladu poté, co mu bude
zhotovitelem předložena finanční záruka platná po dobu záruční doby splňující podmínky stanovené
smlouvou; to zahrnuje i případ směnky zajišťující nároky objednatele v záruční době, bude-li užita.

3. Zhotovitel se zavazuje vyvíjet nejméně po dobu realizace díla na základě smlouvy přiměřené úsilí
k zajištění finanční záruky zajišťující nároky objednatele v záruční době ve formě předpokládané
smlouvou. O postupu v této věci je povinen informovat zhotovitele, bude-li to po něm požadováno.
Nepodaří-li se finanční záruku zajistit, ujednávají smluvní strany možnost nahrazení finanční záruky
zajišťující nároky objednatele v záruční době směnkou.

4. V případe předpokládaném v předchozím bodě se zhotovitel zavazuje, že vystaví na řad objednatele
vlastní, směnečným rukojemstvím zajištěnou směnku nejméně v hodnotě určené smlouvou pro
příslušnou finanční záruku. Splatnost této směnky bude stanovena konkrétním datem připadajícím
na 380. kalendářní den od předání dokončeného díla realizovaného na základě smlouvy. Zhotovitel
se dále zavazuje, že vystaví na řad objednatele vlastní, směnečným rukojemstvím zajištěnou
směnku nejméně v hodnotě určené smlouvou pro příslušnou finanční záruku vždy v období mezi 30.
a 10. dnem před datem splatnosti předchozí směnky zajišťující nároky objednatele v záruční době
se splatností stanovenou konkrétním datem ne pozdějším než 380 dnů od data splatnosti směnky
předchozí tak, aby takto poskytnuté zajištění trvalo nepřetržitě po celé trvání záruční doby díla ve.
pro finanční záruku sjednaného přesahu.

5. Objednatel vrátí zhotoviteli směnku zajišťující nároky v záruční době do 15 dnů od uplynutí záruční
doby díla realizovaného na základě smlouvy prodloužené o přesah sjednaný pro finanční záruku.
Pokud nebyly v době uvedené v předchozí větě odstraněny všechny vady díla, k jejichž odstranění
byl zhotovitel v záruční době vyzván, je zhotovitel povinen vystavit novou směnku obdobně dle
předchozího bodu, přičemž splatnost bude stanovena konkrétním datem na 30. den od data
splatnosti předchozí směnky.

6. Před datem popsaným v předchozfm bodě vrátí objednatel zhotoviteli směnku zajišťující nároky
v záruční době v případě, že zhotovitel zajistil a objednateli předal nebo poskytl vyhovující finanční
záruku ve formě předpokládané smlouvou.

7. Zhotovitel potvrzuje, že si Je vědom skutečnosti, že obchodní podmínky smlouvy o dílo stanovují
případy, ve kterých se záruční doba díla prodlužuje.

B) Čer ání/do tňování

1. Objednatel je oprávněn předložit směnku k proplacení v její celé hodnotě ze stejných důvodů, se
kterými smlouva spojuje jeho právo na čerpání finanční záruky.

2. Objednatel informuje zhotovitele o důvodech
s předložením směnky k proplacení.

a výši částky požadované k čerpání současně
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3. O částce vyplacené za směnku nad rámec požadavku podle předchozího bodu platní obdobně
ujednání smlouvy o zádržném v případě finančních záruk.

4. V případě vyplacení směnky a vzniku zádržného je zhotovitel povinen vystavit na řad objednatele
novou směnku znějící na částku nejméně v hodnotě rozdílu hodnoty příslušné finanční záruky
požadované smlouvou a hodnoty zbývajícího objednatelem drženého zádržného. K otázce platnosti
a datování platí přiměřeně úprava dle oddílu A) tohoto článku. Hodnotuzbývajícího zádržneho sdělí
objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu na vyžádání.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že s ohledem na povahu směnky není oprávněn odporovat nebo
zabraňovat požadavku na zaplacení za směnku objednatelem. Na směnce uvedené stvrdí doložkou
"bez prostestu". V případě sporu o oprávněnost tohoto postupu je povinen svůj nárok opřít o smlouvu
nebo tuto dohodu.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této dohodě výslovně neupravená se řídí příslušnými
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá ze
smluvních stran.

3. Narovnání sporných práv a povinností dle textu této dohody bylo schváleno Radou Pardubického
kraje dne 15. 6. 2020 usnesením č. R/2731/20.

4. Tato dohoda nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním
v registru smluv Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této dohody
odešle dohodu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O
uveřejněn i dohody objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-lijeho kontaktní údaj uveden
přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

5. Smluvní strany shodně prohlašují že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si dohodu před
jejím podpisem přečetly rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí v plném rozsahu, a že jí uzavírají
svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Pardubicích dne ^ ̂  Q^ ^
Za objednatele Za zhotovitele

JUDr Martin Netolický, Ph .
hejtman jednatel

Dohoda o narovnání Strana 3 z 3


