
DOHODA o NAROVNANi

Vodérny Kladno - Mélnik, a.s., se sidlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno, ICC: 463 56 991,
zapsané v obchodnim rejstriku Méstského soudu v Praze, sp. zn. B 2380 (,,VKM“), zastoupené
Ing. Radkem Vétrovcem, pFedsedou pFedstavenstva

a

Energie - stavebni a béfiské a.s., se sidlem KLADNO, Vaél'Ekova 3081, PS5: 27204, ICVIO: 451 46
802, zapsana’ v obchodnl’m rejstfiku Méstského soudu v Praze, sp. zn. B 1399 ("Energie“),
zastoupené Ing. Zdefikem Osnerem, CSc., statutérnim Feditelem,

(VKM a Energie da’le spoleEné jen ,,Strany“)

1.1.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

01

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, 2e:

spoIeEnost VKM je vlastnikem Eistl'rny odpadnl'ch vod umisténé zejména na pozemku
parc. E. 668/1, a také na daléich pozemcich zapsanych na LV E. 50169 pro katastrélni
pro katastrélni Uzemi Vrapice, obec Kladno, okres Kladno, vedeném Katastrélnim UFadem
pro StFedoEeskV kraj, Katastrélni pracoviété Kladno (,,COV“);

dne 12. bFezna 2015 spolu spoleEnost VKM jako objednatel a spoleEnost Energie jako zhotovitel
gzavf'ely smlouvu o dilo na realizaci veFejné zakézky s nézvem ,,Rekonstrukce a intenzifikace
COV Vrapice“ (,,Dilo“), ve znéni pozdéjéich dodatkfi E. 1 a2 E. 7 (,,Smlouva o dilo“), a to v§e
v rozsahu a za podminek sjednam'lch ve Smlouvé o dl'lo uzavFené na za’kladé veFejné zakézky;

v prfibéhu plnénl' Smlouvy” o dilo vyvstaly mezi spoleEnostI' VKM a spoleEnostI' Energie niie
specifikované sporné otézky, které se tykajl’:

. néktery'lch vicepraci provédém'lch nad rémec rozsahu Smlouvy 0 db, na’roku na jejich
fakturova’ni fakturou E. 9957 a proplacenl' (,,Vicepréce“ a ,,Faktura k Vicepracim“);

o Fa’dnosti odsouhlaseni névrhfi tzv. zménovych listfi E. 21, E. 27 a na'vrhu Ea'sti
zménového listu E. 34, oznaEeného jako E. 34b (,,Zménové listy“), které byly
vystaveny spoleEnostf Energie v souvislosti s Vicepracemi;

. splnéni véech néleiitosti pFedpokIédam'Ich Smlouvou o dl'lo pro uzavFem’ dodatku E. 8
ke Smlouvé o dilo, a to na zékladé Zménovy'lch Iistfi a v souvislosti sVI'cepracemi
(,,Dodatek E. 8“);

(sporné ota’zky uvedené v El. 1 odst. 1.1. pism. (C) této Dohody déle spoleEné jen
,,Tvrzené néroky Energie“)

a také dalél' sporné ota'zky, které se tykajl' oprévnénosti Eéstl' faktur E. 8506, E. 8529, E. 8583,
E. 8601, E. 8623, E. 8697, E. 8727 a E. 8782, vystaveny/ch spoleEnostI' Energie v obdobl' 0d 8.
Eervna 2016 do 10. ledna 2017 (,,Faktury k Poplatkfim“);

(sporné otézky uvedené v El. 1 odst. 1.1. pism. (D) této Dohody da’le spoleEné jen ,,Tvrzené
néroky VKM“)

SpoleEnosti VKM a Energie majl' zéjem touto Dohodou o narovnéni narovnat situaci tykajici se
Tvrzenych na'rokfi Energie a Tvrzem'lch nérokfi VKM;
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uzavirajl' timto v souladu s ustanovenim § 1903 a nésl. zékona ("3. 89/2012 5b., obéansky zékom’k,
ve zném’ pozdéjéich pFedpisfi (,,Obéansky zékonik), tuto dohodu o narovnéni (,,Dohoda“)
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PFIEDMET DOHODY

Strany se tl'mto za podml'nek uvedenych v této Dohodé dohodly na L'Jpravé Tvrzemjch nérokfi
Energie a Tvrzenych nérokfi VKM podle této Dohody a na tom, 2e jakékoliv daléi préva a
povinnosti, vzniklé na zékladé Tvrzem'lch nérokfi Energie a Tvrzenych nérokfi VKM anebo
souvisejici s Tvrzenymi néroky Energie a Tvrzenymi na’roky VKM, na zékladé této Dohody ve
smyslu § 1903 a nésl. Obéanského zékom’ku zanikajl', a to véetné pFisluéenstvi a souvisejl'cich
zékonm'lch na’rokfi nebo souvisejicich nérokfi ze Smlouvy o dilo, a budou nahrazeny novy'lmi
Zévazky Stran podle této Dohody, a to s DEInnostI’ ke dni uveFejnéni této Dohody v registru
smluv ve smyslu zékona E. 340/2015 5b., 0 zvla’étm’ch podminkéch Uéinnosti néktery’tch smluv,
uveFejfiova’ni a o registru smluv (zékon o registru smluv) (,,zékon o registru smluv“).

Pro odstranéni jakychkoliv pochybnosti a nejasnostl' ohledné rozsahu Narovném’ podle této
Dohody Strany vyslovné prohlaéuji, ie dnem doruéeni potvrzem’ ve smyslu odst. 6.6 této
Dohody budou splnény veékeré Zévazky Stran podle této dohody (,,Narovnéni“).

Pro odstranénl’ jakychkoliv pochybnosti a nejasnostl' ohledné rozsahu Narovnénl’ podle této
Dohody Strany déle vyslovné prohlaéuji, 2e dnem nabyti Uéinnosti Narovnénl’ budou Tvrzené
néroky Energie a Tvrzené néroky VKM a také véechny jejich vzéjemné néroky, pra'va,
pohledévky a zévazky souvisejfci s Tvrzem/mi na’roky Energie a Tvrzeny’tmi néroky VKM zcela
vypoFéda’ny.

TVRZENI’E NAROKY ENERGIE

Spoleénost Energie tvrdl', ie V souvislosti s plnénim Smlouvy o dl'lo provedla Vicepréce, které
spoéivaly v provedenl' nezbytnych praci, odfivodném'lch fakticky'lm postupem provédénl' DI'la
nebo poiadovanych spoleEnosti VKM jako objednatelem nebo spoleénosti Garnets Consulting
a.s., se sidlem éeskoslovenskych legii 445/4, Trnovany, 415 01 Teplice, 160: 273 49 675,
zapsanou v obchodnl'm rejsti‘l'ku Krajského soudu v Ustl' nad Labem, sp. zn. B 1895, jako
technicky'lm za’stupcem spoleénosti VKM (,,Garnets“), pFiéemi o provedenVch Vicepracich
vystavila Zménové listy 63. 21 2e dne 15. srpna 2016, 6. 27 2e dne 5. prosince 2016 a éa’st
zménového listu E. 34, oznaéenou jako (‘3. 34b 2e dne 16. bFezna 2017, a nésledné téi Fakturu
k Vicepracim znéjl'ci na Eéstku 5 654 282,80 Kc": (,,ééstka 1.“) 2a provedeni Vicepraci
specifikovanVCh ve Zménovy’lch listech (,,Hlavni nérok Energie“).

Spoleénost VKM Fakturu k Vicepracim, Hlavnl' na’rok Energie ani daléi Tvrzené néroky Energie
neuznévé.

Z uvedeného je tedy zFejmé, 2e mezi Stranami existuje spor ohledné Tvrzem’lch nérokfi
Energie.

TVRZENI’E NAROKY VKM

Spoleénost VKM rozporuje oprévnénost éa’sti Faktur co do fakturované Eéstky 4 800 000,00 Kc":
souvisejici s néklady na platbu poplatkfi za vypouéténi odpadnich vod do vod povrchovy'lch
(,,Céstka IL“).

Spoleénost VKM nérokuje Uhradu (“:éstky 4 800 000,00 KE (,,Hlavni nérok VKM“).

Spoleénost Energie Hlavnl' nérok VKM na vrécenl' ééstky II. neuznévé.

Z uvedeného je tedy zi‘ejmé, 2e mezi Stranami existuje spor ohledné Tvrzem'lch nérokfi VKM.
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(,,Céstka IL“).

Spoleénost VKM nérokuje Uhradu (“:éstky 4 800 000,00 KE (,,Hlavni nérok VKM“).

Spoleénost Energie Hlavnl' nérok VKM na vrécenl' ééstky II. neuznévé.

Z uvedeného je tedy zi‘ejmé, 2e mezi Stranami existuje spor ohledné Tvrzem'lch nérokfi VKM.
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ziwAZKY VKM

Spoleénost VKM timto vy'lslovné potvrzuje a souhlasi, 26 na za’kladé této Dohody zanikaji
veékeré Tvrzené néroky Energie a veékeré Tvrzené néroky VKM, a to véetné pFI'sluéenstVI’
a souvisejl'cich zékonnych nérokfi nebo souvisejl'cich nérokfi ze Smlouvy o dilo, pFiéemi zaniklé
Tvrzené néroky Energie a Tvrzené néroky VKM budou nahrazeny novy’lmi Zévazky stran podle
této Dohody.

Vzhledem ke skuteénosti, ieje spoleénost VKM ve smyslu § 2 odst. 1 pism. n) zékona o registru
smluv osobou povinnou uveFejfiovat smlouvy v registru smluv, zavazuje se tl’mto spoleénost

VKM uveFejnit tuto Dohodu v registru smluv, a to nejpozdéji do tFI’ pracovnich dnfi 0d schvélem’
uzavFeni Dohody pFedstavenstvem VKM.

Za Uéelem Narovném’ véech Tvrzem’lch na’rokfi Energie, existujicich mezi spoleénostl' VKM a
spoleénosti Energie, vzniké spoleénosti VKM na zékladé této Dohody zévazek uhradit ve
prospéch spoleénosti Energie penéiitou éa’stku ve vyéi 854 282,80 Kt”: (slovy: osm set padesa’t
(":tyFi tisic dvé sté osmdesét dva korun (":esky’lch osmdesa’t haléFfi) (,,Kompenzace“), a to
nejpozdéji do tFI’ pracovm’ch dnfi od uveFejnéni této Dohody v registru smluv a na bankovnl'
Uéet Spoleénosti Energie, E. 111.:

Spoleénost VKM se timto zavazuje, ée bez zbyteéného odkladu p0 uhrazem’ Kompenzace na
bankovni L'Jéet spoleénosti Energie zaéle spoleénosti Energie a prévnimu zéstupci spoleénosti
Energie, Mgr. advokétovi, pisemné potvrzeni o uhrazenl' Kompenzace.

Spoleénost VKM se timto zavazuje, ie zejména, nikoliv véak vy'lluéné, v souvislosti s Tvrzenymi
na’roky VKM, nepodé vfiéi spoleénosti Energie ialobu, ani Hlavnl’ nérok VKM a pFI’padné dalél’
Tvrzené néroky VKM neuplatm’jinou formou.

V pFI’padé, 2e jii spoleénost VKM podala vfléi spoleénosti Energie ialobu ve véci Tvrzenych
nérokfi VKM, zejména pak, nikoliv véak vVluéné, ve véci Hlavniho néroku VKM, pFipadné
uplatnila-Ii spoleénost VKM Tvrzené néroky VKM jinou formou, zavazuje se, 2e nejpozdéji do
tFi pracovm’ch dnfi od uveFejnéni této Dohody v registru smluv vezme v plném rozsahu takovou
ialobu éi jiny takovy 0kon zpét. V takovém pFipadé se spoleénost VKM déle zavazuje, ie ialobu
nebo jiny'l Ukon ve smyslu odst. 5.5 této Dohody nepoda’ (ti neuplatnijinou formou.

Prévni zéstupce spoleénosti VKM, JUDr. , advokét, rovnéi obratem spoleénosti
Energie a prévnimu za’stupci spoleénosti Energie, Mgr. , advokétovi,
pisemné potvrdl', ie doélo ke zpétvzetl' ialoby Ei L'Jkonu ve smyslu odst. 5.6 této Dohody a
poskytne mu kopii pFI’sluéného zpétvzetl' véetné dokladu o jeho doruéem’ pFI'sluénému soudu (“:i
organu.

(Zévazky spoleénosti VKM uvedené v El. 0 této Dohody déle spoleéné jen ,,Zévazky VKM“)

zAVAZKY ENERGIE

Spoleénost Energie timto vyslovné potvrzuje a souhlasi, ie na za’kladé této Dohody zanikaji
veékeré Tvrzené néroky Energie a veékeré Tvrzené néroky VKM, a to véetné pFisluéenstvi a
souvisejl'cich zékonm’lch nérokfi nebo souvisejl'cich nérokfi ze Smlouvy o dilo, pFiEemi zaniklé
Tvrzené néroky Energie a Tvrzené néroky VKM budou nahrazeny novymi Zévazky stran podle
této Dohody.

Za L'Jéelem Narovném’ véech Tvrzenych nérokfi VKM, existujicich mezi spoleénosti VKM a
spoleénosti Energie, se spoleénost Energie timto zavazuje, 2e zejména, nikoliv véak vyluéné,
v souvislosti sTvrzem’Imi na’roky Energie, nepodé vfiéi spoleénosti VKM ialobu, ani Hlavnl'
na’rok Energie a pFipadné daléi Tvrzené néroky Energie neuplatnijinou formou.
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V pFI’padé, 2e jii spoleénost Energie podala vfiéi spoleénosti VKM ialobu ve véci Tvrzem’lch
nérokfi Energie, zejména pak, nikoliv véak vyluéné, ve véci Hlavm’ho néroku Energie, pFI'padné
uplatnila-li spoleénost Energie Tvrzené na’roky Energie jinou formou, zavazuje se, 2e nejpozdéji
do tFI’ pracovm’ch dnfi od uveFejnéni této Dohody v registru smluv vezme v plném rozsahu
takovou ialobu éi jiny'l takovy'l L'Jkon zpét. Vtakovém pFI’padé se spoleénost Energie tl’mto
zavazuje, 2e ialobu nebo jim'l L'Jkon ve smyslu odst.6.1 6.2 této Dohody nepodé éi neuplatni
jinou formou.

Prévnl' zéstupce spoleénosti Energie, Mgr. , advokét, rovnéi obratem
spoleénosti VKM a prévm’mu zéstupci spoleénosti VKM, JUDr. , advokétovi,
pl’semné potvrdl', 2e doélo ke zpétvzetl’ ialoby éi likonu ve smyslu odst. 6.3 této Dohody a
poskytne mu kopii pFI'sluéného zpétvzetl' véetné dokladu o jeho doruéem’ pFisluénému soudu ("2i
organu.

Spoleénost Energie se tfmto zavazuje, 2e bez zbyteéného odkladu po pFipsénf Kompenzace na
bankovm’ liéet spoleénosti Energie vystavi dobropis k FaktuFe k Vicepracim, kterym bude
Faktura k Vicepracim zruéena, a vystavi novou fakturu znéjl'ci na (":éstku 854 282,80 KE (slovy:
osm set padesét étyFi tisic dvé sté osmdesét dva korun éesky'lch osmdesét haléFCI) dle odstavce
5.3. této Dohody.

Spoleénost Energie se tl'mto zavazuje, 2e bez zbyteéného odkladu po pFipsénI' Kompenzace na
bankovm’ uéet spoleénosti Energie za§|e spoleénosti VKM a prévm’mu zéstupci spoleénosti VKM,
JUDr. , advokétovi, pisemné potvrzeni o obdrienf Kompenzace, jehoi
pfi’lohou bude kopie dobropisu vystaveného podle odst. 6.5 této Dohody.

(Zévazky spoleénosti Energie uvedené vél. 6 této Dohody déle spoleéné jen ,,Zévazky
Energie“)

ziwAZEK SPOLUPRACE

Strany se timto zavazuji poskytnout si veékerou potFebnou a rozumné poiadovanou souéinnost
k naplném’ smyslu a UEeIU této Ddhody, tedy k Narovnéni véech Tvrzenych nérokfi Energie a
Tvrzeny’lch nérokfi VKM.

Strany se tl'mto zejména zavazujl’ splnit ve stanovenych Ihfitéch véechny své Zévazky VKM a
Zévazky Energie, jakoi i daléf nezbytné procesni kroky a podénl’, ke kterym budou ppadné
vyzvény pFisluém'Imi soudy nebo jinymi orga’ny, a které budou sméFovat k Narovna’m’.

(Zévazky VKM, Zévazky Energie a zévazky Stran uvedené v (":I. 7 této Dohody déle spoleéné
jen ,,Zévazky Stran“)

PRAVNi NAKLADY

Kaidé Stran souhlasn’ s tfm, 2e ponese své vlastm' prévm’ néklady vzniklé z nebo ve spojitosti
s Tvrzenymi néroky Energie a Tvrzenymi néroky VKM a/nebo s touto Dohodou.

KOMPLEXNi NAROVNANi

Tato Dohoda pFedstavuje dplné a konec‘fné narovnéni veékery'lch vzéjemnych prév, povinnostl’
a nérokfi z titulu Tvrzenych nérokfi Energie a Tvrzenych nérokfi VKM, jakoi i daléich prév,
povinnostl’ a nérokfi s Tvrzenymi na’roky Energie a Tvrzenymi néroky VKM souvisejfcich. Tato
Dohoda rovnéi nahrazuje veékeré pFedchozi pisemné éi Ustm’ dohody pFI’padné mezi Stranami
uzavFené ohledné pFedmétu této Dohody.

Strany timto prohlaéujl', 2e okamiikem uzavFenI’ této Dohody nemajl' Strany vfiéi sobé ve
vztahu k Tvrzea nérokfim Energie a Tvrzenym nérokfim VKM jakékoliv na’roky éi poiadavky,
vyjma Zévazkfi Stran specifikovam'lch v této Dohodé.
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osm set padesét étyFi tisic dvé sté osmdesét dva korun éesky'lch osmdesét haléFCI) dle odstavce
5.3. této Dohody.

Spoleénost Energie se tl'mto zavazuje, 2e bez zbyteéného odkladu po pFipsénI' Kompenzace na
bankovm’ uéet spoleénosti Energie za§|e spoleénosti VKM a prévm’mu zéstupci spoleénosti VKM,
JUDr. , advokétovi, pisemné potvrzeni o obdrienf Kompenzace, jehoi
pfi’lohou bude kopie dobropisu vystaveného podle odst. 6.5 této Dohody.

(Zévazky spoleénosti Energie uvedené vél. 6 této Dohody déle spoleéné jen ,,Zévazky
Energie“)

ziwAZEK SPOLUPRACE

Strany se timto zavazuji poskytnout si veékerou potFebnou a rozumné poiadovanou souéinnost
k naplném’ smyslu a UEeIU této Ddhody, tedy k Narovnéni véech Tvrzenych nérokfi Energie a
Tvrzeny’lch nérokfi VKM.

Strany se tl'mto zejména zavazujl’ splnit ve stanovenych Ihfitéch véechny své Zévazky VKM a
Zévazky Energie, jakoi i daléf nezbytné procesni kroky a podénl’, ke kterym budou ppadné
vyzvény pFisluém'Imi soudy nebo jinymi orga’ny, a které budou sméFovat k Narovna’m’.

(Zévazky VKM, Zévazky Energie a zévazky Stran uvedené v (":I. 7 této Dohody déle spoleéné
jen ,,Zévazky Stran“)

PRAVNi NAKLADY

Kaidé Stran souhlasn’ s tfm, 2e ponese své vlastm' prévm’ néklady vzniklé z nebo ve spojitosti
s Tvrzenymi néroky Energie a Tvrzenymi néroky VKM a/nebo s touto Dohodou.

KOMPLEXNi NAROVNANi

Tato Dohoda pFedstavuje dplné a konec‘fné narovnéni veékery'lch vzéjemnych prév, povinnostl’
a nérokfi z titulu Tvrzenych nérokfi Energie a Tvrzenych nérokfi VKM, jakoi i daléich prév,
povinnostl’ a nérokfi s Tvrzenymi na’roky Energie a Tvrzenymi néroky VKM souvisejfcich. Tato
Dohoda rovnéi nahrazuje veékeré pFedchozi pisemné éi Ustm’ dohody pFI’padné mezi Stranami
uzavFené ohledné pFedmétu této Dohody.

Strany timto prohlaéujl', 2e okamiikem uzavFenI’ této Dohody nemajl' Strany vfiéi sobé ve
vztahu k Tvrzea nérokfim Energie a Tvrzenym nérokfim VKM jakékoliv na’roky éi poiadavky,
vyjma Zévazkfi Stran specifikovam'lch v této Dohodé.
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Strany timto prohlaéuji, 2e 5 06innosti dnem doruéeni potvrzeni ve smyslu odst. 6.6 této
Dohody jsou véechny jejich vzéjemné néroky, préva, pohleda’vky a za’vazky souvisejici se
Tvrzeny’lmi néroky Energie a Tvrzem'lmi néroky VKM zcela vypoFédény.

Strany timto prohia§uji, 2e 5 L'Iéinnosti dnem doruéeni potvrzeni ve smyslu odst. 6.6 této
Dohody byly vypoFédény veékeré néroky Stran na finanéni éi jina’ plnéni vzniklé ztitulu
provedeni Dila podle Smlouvy o dilo a téi z titulu véech pFipadnych vicepraci.

Strany timto prohlaéuji, ie pFedmétem komplexniho narovnéni ve smyslu éla’nku 9 této Dohody
nejsou néroky Stran na finanéni (”:i Jiné plnéni vzniklé z tituiu prév z vadného plnéni, za'ruky za
jakost dila nebo z titulu jiné smluvni (“:i zékonné odpovédnosti spojené s provedenim Dila nebo
pFipadny’Ich vicepraci.

vouéENi ODPOVEDNOSTI

Strany timto berou na védomi a souhlasi, 2e uzavFenim této Dohody iédna’ Strana neéini
pFiznéni kjakékoliv odpovédnosti nebo pochybeni, zejména, nikoliv véak vy'lluéné,
k odpovédnosti za jakoukoliv ékodu, ani neuznéva’ existenci jakéko|iv pohledévky ve spojeni
nebo v souvislosti s Tvrzenymi néroky Energie a Tvrzenymi néroky VKM, s Hlavnim nérokem
Energie, s Hlavnim nérokem VKM ani v souvislosti se Smlouvou o dilo.

Strany timto prohlasuji a souhlasi, ze Kompenzace neni a v zédném pFipadé nepFedstavuje
néhradu jakéko|iv skody ani plnéni ze Smlouvy o dilo ze Strany spolecnosti VKM vuci
spolecnosti Energie.

zAvEREéNA USTANOVENi

Tato Dohoda, jako i véechny mimosmluvni zévazky s ni souvisejici, se Fidi Eesky'lm prévem.

V pFipadé, 2e jedno nebo vice ustanoveni této Dohody je nebo se stane neplatnym nebo
nevymahatelny'lm, zfistévaji ostatni ustanoveni platna’, jsou—Ii tato ostatni ustanoveni s
ohledem na jejich povahu, obsah a na’sledky, na jejichi zékladé byla dohodnuta, oddélitelné
od neplatm'lch nebo nevymahatelnych ustanoveni. Strany se zavazujijakékoliv neplatné nebo
nevymahateiné ustanoveni této Dohody nahradit novy'lm ustanovenim platny'lm a
vymahatelnym, které bude mit do nejvyééi moiné miry stejm'l vyznam a nésledky jako
ustanoveni,

Strany timto prohlasuji a souhlasi, ze se v rozsahu nejvyée pFipustném dohodly, ze zédné ze
Stran neni opra’vnéna od této Smlouvy odstoupit, vypovédét ji ci ji jinym zpusobem
jednostranné ukoncit.

Jakékoli zména této Dohody musi mit pisemnou formu a musi byt podepséna obéma Stranami,
pFiéemé Strany timto vy’Islovné prohlaéuji a souhlasi, ie neni—Ii v této Dohodé stanoveno jinak,
elektronické forma se za pisemnou formu pro 11?:e této Dohody nepovaiuje.

Jaky'lkoliv spor vznikly v souvislosti s touto Dohodou a/nebo s ni souvisejicimi dohodami a/nebo
s ni souvisejicimi mimosmluvnimi zévazky bude spadat do pravomoci Okresniho soudu
v Kladné.

Vzhledem ktomu, 2e je spoleénost VKM ve smyslu § 2 odst. 1 pism. n) zékona o registru
smluv, ve znéni pozdéjéich pFedpisfi, osobou povinnou uveFeJ'FIovat smlouvy v registru smluv,
Strany timto bezvy'lhradné souhlasi se zveFejnénim L'Jdajfi obsaieny’lch v této Dohodé v registru
smluv.

Tato Dohoda podléhé schvéleni pFedstavenstvem spoleénosti VKM a nava' UEinnosti dnem
jejiho uveFejnéni ve smyslu § 6 odst. 1 zékona o registru smluv podle El. 5.2 této Smlouvy;
do té doby slouii toliko jako potvrzeni o mimosoudnim jednéni ve smyslu ustanoveni § 647
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a § 652 obéanského zékoniku. Narovnéni podle této Dohody naby'lvé L'Jéinnosti dnem doruéem’
potvrzeni ve smyslu odst. 6.6 této Dohody.

11.8. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichi kaidé Strana obdrin’ po jednom
stejnopisu.

VKIadné dne {2' 8' ZOLO

Vodérny Kladno — Mélnik, a.s.

7. a’. .1c)V Praze dne

Energie — st e>bni a béfiské a.s.

Ing. Josef iivnfistek
Feditel

PFedstavenstvo spoleénosti Voda’rny
Kladno — Mélnik, a.s. schvélilo m'ie uvedeného
dne uzavFem’ této Dohody o narovném’.

24, 09. 2020
V Kladné dne

Vodérny Kladno - Mélnik, a.s.

,
Ing. RadefZ Vétrovec
pFedseda pFedstavenstva
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Ing. Zd ék Osner, CSc.
statut’ nI’ Feditel
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