
Okresní soud v Pardubicích
správa soudu

Na Třísle č.p. 118, 530 95 Pardubice, IČO: 00024988
Tel.: 4

JD datové schránky: 5h6abkg
30 Spr 593/2020

Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Vmezi těmito smluvnmi stranami:

Česká republika — Okresní soud v Pardubicích
Sídlo: Na Třísle 118, 530 95 Pardubice
Zastoupený' J , předsedou soudu
IČO: 00024988
(dále jen objednatel)

a

STAVO KAMENÍK s.r.o.
Sídlo: PohřebaČka 44, 533 45 Opatovice nad Labem
Zastoupený: jednatelem
IČO: 044 60 723
DIČ: CZ04460723
(dále jen zhotovitel)

[.

Popis skutkového stavu

1. Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 06.03.2019 Smlouvu o dílo na zhotovení investiČní akce
,,OS Pardubice - obnova fasády a dlaŽby dvorního traktu", číslo akce: 136V11700 0166.

2. K převzetí staveniŠtě a tedy k poČátku plnění smluvního vztahu došlo dne 01.04.2019.

3. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle § 2 zákona Č. 340/2015
Sb., zákon o registru smluv. Dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv smlouva, na níž se vztahuje

V · V P V · r r P V · ' · V P V · V Ppovinnost uverejnem prostredmcivnn registru smluv, nabývá ucinnost1 nejdrive dnem uverejnem.

4. Obě sníluvní strany shodně konstatují, Že i kdyŽ došlo k uveřejnění smlouvy (21.03.2019),
nedoŠlo tak v souladu se zněním § 5 zákona Č. 340/2015 Sb., a Že jsou si vědomy právních následků
s tím spojených.
5. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednaných smluv, s
ohledem na skuteČnost, Že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřených smluv a v souladu s
jejich obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný stav vzniklý v důsledku

p p V P ·nesprávného uveřejnění smluv v registru smluv, sjednavaji smluvní strany tuto dohodu ve znení, jak
je dále uvedeno.
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ll.

Práva a závazky smluvních stran

1. Srnluvni strany si tirnto ujednanim vza)ernne stvrzuji, ze obsah vzajemnych prav a povmnosti,
který touto dohodou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané
smlouvy, která tvoří pro tyto úČely přílohu této smlouvy.

2. Smluvní strany prohlašují, Že veŠkerá vzájemnč 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. Příkazce se tírnto 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.

III.

Závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva o vypořádáni závazků nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma sníluvními
e V ' · · · V · Vstranami a ucinnosů dnem ]e)ího uverejnem v registru smluv.

2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přiČemŽ každá ze
smluvních stran dostane jeden.

3 Smluvní strany prohlašují, Že tato smlouva je projevem jejich opravdové, svobodné, omylu
prosté a srozumitelné vůle a Že nebyla sepsána v tisni nebo za jednostranně nevýhodných
podmínek, COŽ stvrzují svými vlastnoruČními podpisy.

4. Nedílnou souČástí této smlouvy j' příloha Č.1

V Pardubicích dne 22.06.2020

da soudu

V PohřebaČce dne: 22.6.2020

z K s.r.o.
l

Příloha Č.1 - Srnlouva o dílo ze dne 06.03.2019

SX,stavokamenĺk@
·cáv¢ Kameník s.r.o. www.$tavQkamenik.cľ

44 lČO:044 60 723
;"!' .iS ňf- Hovíce '\.Ĺ DIČ: CZCM4607?2
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