
 

Dohoda o narovnání č. OS/00646/2020/OP 
 
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, tyto smluvní strany 
 

Objednatel:  Město Říčany 
Sídlo:  Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany 
IČO:   00240702 
DIČ:  CZ00240702 
zastoupen: Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou  
 
dále jen „Objednatel“ 
 
Zhotovitel: ROBSTAV k.s. 
Se sídlem: Mezi vodami 205/29, Modřany 143 00 Praha 4 
IČO:  27430774 
DIČ:  CZ27430774 
zastoupena: Rekoskov s.r.o., IČ: 046 38 921, Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, kterou při 

výkonu funkce zastupuje Ing. Radek Kozák  
společnost zapsaná u obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76014  
 
dále jen „Zhotovitel“ 
 
Objednatel a Zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ 

 
 
 
 

I. 
Shodné prohlášení smluvních stran 

 
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu uzavřely dne 16.04.2017 smlouvu o dílo č. 

SOD/00152/2017/OSM (dále jen „Smlouva o dílo“), kterou se Zhotovitel zavázal provést pro 
Objednatele dílo - stavební práce s názvem „Rekonstrukce komunikace Nerudova“ (dále jen „dílo“) a 
Objednatel se zavázal uhradit cenu díla ve výši 4.918.560,43 Kč vč. DPH. 
 

2. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že Zhotovitel byl povinen podle Smlouvy o dílo dokončit dílo 
do 01.09.2017. 
 

3. Zhotovitel obdržel od Objednatele dne 17.10.2017 odstoupení od Smlouvy o dílo datované dne 
16.10.2017 z důvodu, že měl Zhotovitel porušit čl. 2 odst. 2.3. a čl. 5 odst. 5.6. Smlouvy o dílo. 
 

4. Zhotovitel doručil Objednateli vyrozumění ze dne 20.10.2017, ve kterém uvedl, že s odstoupením 
Objednatele od Smlouvy o dílo nesouhlasí, a má je za neplatné, neboť Zhotovitel práce na díle 
přerušil z důvodu neúnosnosti navrhované sanace. 
 

5. Zhotovitel provedl na díle ke dni 17.10.2017 práce v celkové hodnotě 2.589.573,68 Kč vč. DPH. 



 

Zhotovitel tyto práce vyúčtoval: 
a) faktura č. 20180036 na částku 26.015,- Kč vč. DPH splatnost dne 14.9.2017 
b) faktura č. 20180037 na částku 556.954,16 Kč vč. DPH splatnost dne 14.9.2017 
c) faktura č. 20180080 na částku 641.083,74 Kč vč. DPH splatnost dne 11.10.2017 

d) faktura č. 20180081 na částku 507.310,68 Kč vč. DPH splatnost dne 11.10.2017 
Zhotovitel tedy vyfakturoval práce v celkové výši 1.731.363,58 Kč vč. DPH, ze kterých bylo dosud 
objednatelem uhrazeno 554.046,45,- Kč vč. DPH a Objednatel tak dluží ve vztahu k vystaveným 
fakturám Zhotoviteli částku ve výši 1.177.317,13,- Kč vč. DPH. 

 
6. Z celkových provedených prací zbývá zhotoviteli vyfakturovat částku 858.210,10 Kč (rozdíl  

provedených prací v hodnotě 2.589.573,68 Kč vč. DPH a vystavených faktur na celkovou částku 
1.731.363,58 Kč vč. DPH). 

 
 
 

II. 
Sporná tvrzení smluvních stran 

 
1. Zhotovitel tvrdí, že odstoupení od Smlouvy o dílo ze dne 16.10.2017 je neoprávněné a tudíž neplatné 

a to z důvodu, že dle zápisu ve stavebním deníku ze dne 10.10.2017 zastavil Zhotovitel provádění 
díla, neboť vzhledem k neúnosnosti navrhované sanace nebylo zřejmé, jak má v provádění díla 
pokračovat a je tak zřejmé, že Zhotovitel nemohl do 13.10.2017 dílo dokončit, neboť na něm nemohl 
z výše uvedeného důvodu pracovat, když neúnosnost pláně a skladba sanace byla neúspěšně řešena 
již od srpna 2017. 
 

2. Zhotovitel dále tvrdí, že vzhledem k přerušení prací na díle, došlo k prodloužení termínu dokončení 
díla, a tudíž nebyl Zhotovitel s dokončením díla v prodlení. 
 

3. Zhotovitel tvrdí, že tím že mu nebylo ze strany Objednatele umožněno dokončit dílo, ušel mu zisk, 
který by mu v případě dokončení díla a jeho úhrady vzniknul. 
 

4. Objednatel tvrdí, že od Smlouvy o dílo odstoupil oprávněně a že naopak jemu vznikla škoda 
spočívající ve zvýšených nákladech na dokončení díla. Zároveň Objednatel tvrdí, že mu dle čl. 8. 
odst. 8.3. Smlouvy o dílo vzniklo právo požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
5% z ceny díla bez DPH tj. smluvní pokuty ve výši 218.904,- Kč a zároveň uhrazení veškeré vzniklé 
škody. Objednatel vystavil fakturu č. 2018210498 na smluvní pokutu ve výši 218.904,-Kč s datem 
splatnosti 26.9.2018 a zaslal ji Zhotoviteli. 

 
5. Zhotovitel předložil návrh na ohodnocení víceprací v částce 379.121,78 vč. DPH a žádá o jejich 

zaplacení. S návrhem na zaplacení víceprací objednatel nesouhlasí z důvodů pozdního uplatnění, kdy 
nebyl na tyto vícepráce zpracován změnový list a nebyl uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo před 
provedením těchto prací a proto objednatel nemůže tento návrh v celém rozsahu akceptovat.  

 
 
 
 
 



 

 
III. Narovnání sporných práv a povinností 

 
Předmětem této dohody je narovnání sporných práv a povinností vyplývajících ze shora uvedené 
Smlouvy o dílo. Účastníci této dohody ve snaze narovnat jednou provždy svá sporná práva a povinnosti 
se dohodli na následujícím narovnání: 
 

a) Smluvní strany shodně prohlašují a činí nepochybným, že Smlouvu o dílo ukončují na základě 
této dohody ke dni 17.10.2017.  

b) Objednatel dluží Zhotoviteli za provedenou část díla částku ve výši 2.217.086,70 Kč vč. DPH. 
(výpočet tj. prostavěno 2.589.573,68 Kč + vícepráce 181.559,47 Kč = 2.771.133,15 Kč.  Z této 
částky 2.771.133,15 Kč – 554.046,45 Kč doposud zaplaceno  = 2.217.086,70 Kč).  

c) Objednatel uznává vícepráce v celkové hodnotě 181.559,47 Kč vč. DPH. 
d) Zhotovitel vystaví konečnou fakturu na částku 1.039.769,57 Kč vč. DPH, která bude složena 

z částky 858.210,10 Kč vč. DPH (doposud nevyfakturované práce viz čl. I. odst. 6 ) a z částky 
181.559,47 Kč vč. DPH (vícepráce). Fakturu zhotovitel vystaví v termínu do 10 dnů ode dne 
podpisu této dohody. 

e) Zhotovitel uznává co do důvodů a výše pohledávku Objednatele vůči Zhotoviteli z titulu 
smluvní pokuty v celkové výši 218.904,-  Kč.  

f) Objednatel a Zhotovitel se dále dohodly, že objednatel přebírá od zhotovitele žulové obrubníky 
v celkové hodnotě 195.622,75 Kč, které se tímto stávají majetkem města Říčany, což smluvní 
strany stvrzují svým níže uvedeným podpisem této dohody. Objednatel dále Zhotoviteli promíjí 
úhradu nájemného za uskladnění těchto žulových obrubníků na pozemku objednatele po dobu 3 
let zpětně, kdy byly tyto žulové obrubníky umístěny na pozemku v majetku města Říčany. 

g)  Rekapitulace vzájemných pohledávek z titulu ukončení části díla, z titulu převzetí 
žulových obrubníků a z titulu smluvní pokuty: 
a) Oprávněný nárok zhotovitele za provedenou práci ve výši 2.217.086,70 Kč a hodnota 

žulových obrubníků ve výši 195.622,75 Kč – tj. celkem 2.412.709,45 Kč 
b) Oprávněný nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty ve výši 218.904,- Kč 

Objednatel a Zhotovitel tímto započítávají svoje vzájemné pohledávky z titulu ukončení 
části díla, dále z titulu převzetí žulových obrubníků a z titulu smluvní pokuty takto: 
Objednatel zaplatí zhotoviteli částku ve výši 2.193.805,45 Kč vč. DPH (rozdíl mezi 
oprávněným nárokem zhotovitele ve výši 2.412.709,45 Kč a smluvní pokutou 218.904,- 
Kč), a to do 30 dnů ode dne uzavření této dohody, na účet č. 35-6257230247/0100 vedený u 
Komerční banky a.s. 

h) Objednatel tímto Zhotoviteli promíjí úhradu veškeré škody, která Objednateli v důsledku 
ukončení Smlouvy o dílo vznikla anebo vznikne a zavazuje se, že náhradu škody nebude po 
Zhotoviteli nikdy vymáhat ani jinak nárokovat její zaplacení, tedy tohoto práva se tímto vzdává. 

 
 

IV. Prohlášení 
 

Účastníci dohody prohlašují, že touto dohodou jsou v plném rozsahu jejich veškerá vzájemná sporná 
práva a povinnosti tak, jak jsou tyto popsána v této dohodě, narovnána, a tedy že do budoucna není 
nikdo z účastníků této dohody oprávněn si činit jakýchkoliv nároků vůči druhé straně dohody 
vyplývajících ze zmíněných skutečností. 

 



 

 
 

V. Závěr 
 

Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. 
Smluvní strany berou na vědomí, že dohoda podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném 
MV ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v dohodě netvoří předmět obchodního tajemství. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dohody v registru smluv zajistí Objednatel. 
 
 
Uzavření této dohody bylo schváleno Zastupitelstvem města Říčany na základě usnesení č. 20-07-004 
ze dne 28.7.2020. 
 
Stane-li se některé ustanovení této dohody neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným, zůstává 
platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení tímto nedotčena. V tomto případě 
nastupuje namísto neplatného, neúčinného či nevykonatelného ustanovení takové ustanovení, které se 
svým účelem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení. 
 
Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda vyjadřuje jejich pravou vůli. Dále prohlašují, že tato dohoda 
nebyla uzavřena ani pod nátlakem, v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé 
vůle smluvní strany připojují k této smlouvě své podpisy. 
 
 
V Říčanech, dne ……...2020                    V ……………….dne …………………. 
  
 
Objednatel:      Zhotovitel: 
 
 
 
 
             
Město Říčany      ROBSTAV k.s. 
Mgr. Vladimír Kořen     Rekoskov s.r.o. 
starosta       zastupující ve výkonu funkce 
       Ing. Radek Kozák 


