
DOHODA O NAROVNÁNÍ 

L..Oí\ l~~/\H/\ 

LOM-· 019-0333-R-01 

ke Smlouvě o výstavbě a provozu světelného leteckého pozemního zařízení dvou 
heliportů a vybraných provozních a odstavných ploch na letišti Přerov 

uzavřená podle ust. § 1903 a násl. občanského zákoníku 

Smluvní strany: 

LOM PRAHA s. p. 
se sídlem Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 1 O - Malešice 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 283 
IČ: 00000515 
DIČ: CZ00000515 
zastoupený JUDr. Janem Roučkem - ředitelem státm'ho podniku 
(dále jen „LOM PRAHA") 

a 

LOM PRAHA TRADE a.s. 
se sídlem Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 1 O - Malešice 
zapsaná v obchodním rejsth1m vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19701 
IČ: 02881845 
DIČ: CZ02881845 
zastoupená Mgr. Bc. Rostislavem Černým, MBA - členem představenstva společnosti 
( dále jen „LOM PRAHA TRADE") 

Preambule 

LOM PRAHA, jako státní podnik, a LOM PRAHA TRADE, jako právnická osoba, 
v níž má stát většinovou majetkovou účast prostřednictvím jiné právnické osoby, mají na 
základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv"), povinnost uveřejňovat některé uzavřené 
soukromoprávní smlouvy v registru smluv. Smlouvy, které podléhají uveřejnění, musí být 
odeslány do registru smluv k uveřejnění nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Nebyla-li 
smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, dle ust. § 7, odst. 
1 zákona o registru smluv platí, že je zrušena od počátku. 

Smluvní strany spolu uzavřely dne 11. 7. 2019 Smlouvu o výstavbě a provozu 
světelného leteckého pozemního zařízení dvou heliportů a vybraných provozních 
a odstavných ploch na letišti Přerov č. LPT-058/2019 (dále jen „Smlouva"), jejímž 
předmětem je realizace koncese malého rozsahu na stavební práce na výstavbu a zajištění 
provozu světelného leteckého pozemního zařízení dvou heliportů a vybraných provozních 
a odstavných ploch na letišti Přerov ze strany LOM PRAHA TRADE pro LOM PRAHA. 

V důsledku pochybení smluvních stran nebyla Smlouva v zákonem o registru smluv 
stanovené lhůtě zaslána do registru smluv k uveřejnění, čímž došlo k uplatnění zákonné fikce, 
že je Smlouva zrušena od počátku. Bez ohledu na tuto skutečnost se smluvní strany cítí být 
Smlouvou vázány a plnění ria základě Smlouvy řádně probíhá dle ujednaných pravidel. 



S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na narovnání výše uvedeného 
stavu a za tím účelem uzavřely tuto dohodu o narovnání. 

I. 

1. Smluvní strany se dohodly na nahrazení zrušené Smlouvy touto dohodou o narovnání. 
Smluvní strany se dohodly, že se budou zrušenou Smlouvou řídit (a již se jí v minulosti 
řídily) tak, jako kdyby nebyla zrušena, a proto touto dohodou o narovnání nově ujednávají 
veškerá Smlouvou upravená vzájemná práva a povinnosti shodně tak, jak tato byla 
ujednána v původní zrušené Smlouvě. 

2. Původní Smlouva činí přílohu této dohody a vyjadřuje dle ujednání smluvních stran, 
obsaženého v této dohodě, současně v plném rozsahu nový rozsah vzájemných práv 
a povinností, sjednaný touto dohodou o narovnání. 

li. 

1. Tato dohoda o narovnání nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která jí 
podepíše jako poslední. Účinnosti dohoda nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle 
zákona o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dohody v registru 
smluv zajistí LOM PRAHA. 

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

3. Nedílnou součástí této dohody je následující příloha: 

Smlouva o výstavbě a provozu světelného leteckého pozemního zařízení dvou 
heliportů a vybraných provozních a odstavných ploch na letišti Přerov (původní 
Smlouva) 

dn 2- {O, 2-tJZ o V Praze e . . ......................... .... .. . 

Za LOM PRAHA s. p.: 

V Praze dne ...... . . . f : .. 1.t!.: ... l J J;) 

Za LOM P~ TRADE a.s.: 
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