Smlouva o vypořádání závazků
z nezveřejněné objednávky
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:
1. Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
sídlo: Lidická 1863/16, 602 00 Brno
zastupuje: Stanislav Moša, ředitel
IČO: 00101397
DIČ: CZ00101397
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 35
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. účtu:
(jako objednatel)
2. CONY CZ, s.r.o.
se sídlo: Cejl 825/20, 602 00 Brno
zastupuje: Ing. Eva Konečná, jednatelka
IČO: 25578057
DIČ: CZ25578057
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35238
bankovní spojení: FIO banka, č. ú.
(jako dodavatel)
I.
1. Objednatel objednávkou ze dne 10. 3. 2020 objednal u zhotovitele grafické práce –
publikace 75 let MdB v celkové konečné ceně 178 000,- Kč bez DPH.
2. Objednávka měla být zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinným subjektem pro
zveřejňování smluv. Nedopatřením vzniklým na straně objednatele však nebyla
objednávka v registru smluv zveřejněna. Obě strany si jsou vědomy právních následků
s tím spojených.
3. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z uzavřené objednávky,
s ohledem na skutečnost, že obě smluvní strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené
objednávky a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze
napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění předmětné objednávky v registru smluv,
uzavírají smluvní strany tuto smlouvu o vypořádání závazků, kterou vzájemně potvrzují,
že:
-

obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je
vyjádřen textem původní objednávky Městského divadla Brno ze dne 10. 3. 2020,
která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy;

-

veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě výše uvedené objednávky považují za
plnění podle této smlouvy, a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním
nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného
obohacení;
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-

veškerá plnění z objednávky ze dne 10. 3. 2020, která případně mají být od okamžiku
jejího uveřejnění v registru smluv ještě plněna v souladu s obsahem vzájemných
závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných
podmínek.

4. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu a původní objednávku ze dne 10. 3. 2020
neprodleně zveřejní v registru smluv objednatel.

II.
1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je napsána ve dvou originálních vyhotoveních, po
jednom pro každou smluvní stranu.

Příloha:
Objednávka ze dne 10. 3. 2020

V Brně dne 8. 10. 2020
za Městského divadlo Brno, příspěvkovou
organizaci (objednatel):

za CONY CZ, s.r.o. (dodavatel):

………………………
Stanislav Moša, ředitel

………………………………
Ing. Eva Konečná, jednatelka
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