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Dohoda o vypořádání závazků

uzavřená dle§ 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dohoda")

--------

Došlr, na právn/ Oddělen
i ézu

Smluvní stran
Kupující:

česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Sídlo:
Zastoupený:
Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.:
xxxx
IČO:
60460709
DIČ:
CZ60460709
(dále jen „kupující") na straně jedné

1 J. 01. 2021

a
Prodávající:

BioTech a.s.
Sídlo:
Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10
Zastoupený: RNDr. Petrem Kvapilem, předsedou představenstva
bank. spojení: československá obchodní banka, a.s.
xxxx
číslo účtu:
IČO:
25664018
DIČ:
CZ25664018
vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5335
(dále jen „prodávající")

(společně dále jen „smluvní strany", nebo jednotlivě též jako „smluvní strana")
Čl. I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Prodávající potvrdil dne 23. 10. 2020 objednávku kupujícího č. OBJ/4396/0197/20 (dále jen
,,smlouva"), jejímž předmětem byla dodávka laboratorního materiálů (kitů) (dále jen „zboží").
Dále se konstatuje, že prodávající vystavil fakturu (daňový doklad) dne 9. 11. 2020 tedy před
účinností smlouvy, která nastala uveřejněním smlouvy v registru smluv dne 23.11. 2020.
Smluvní strany shodně prohlašují, že zboží bylo prodávajícím dodáno kupujícímu na základě
smlouvy a se splněním všech jejich podmínek, byť tak bylo učiněno před samotnou účinností.
Kupující je povinným subjektem pro zveřejňování smluv v registru smluv dle 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").
S ohledem na výkladovou praxi je nutno objednávku včetně její akceptace považovat za uzavřenou
smlouvu, a tuto je tedy nutné také uveřejnit v registru smluv v případě, že splňuje podmínky
stanovené zákonem o registru smluv pro uveřejnění.
Smluvní strany shodně konstatují, že písemná potvrzená objednávka uvedená v odst. 1 tohoto
článku smlouvy splňuje podmínky stanovené zákonem o registru smluv pro její uveřejnění v registru
smluv, avšak plnění de smlouvy proběhlo před její účinností, a že jsou si vědomy právních následků
s tím spojených.
V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z písemné potvrzené objednávky dle
odst. 1 tohoto článku Dohody, s ohledem na skutečnost, že obě smluvní strany jednaly s vědomím
závaznosti písemné potvrzené objednávky dle odst. 1 tohoto článku Dohody, a v souladu s jejím
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obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku řádného
neuveřejnění písemné potvrzené objednávky dle odst. 1 tohoto článku Dohody v registru smluv,
sjednávají smluvní strany tuto novou Dohodu ve znění, jak je dále uvedeno.
Čl. li.

1.
2.

3.

Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který
touto Dohodu nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem písemné potvrzené
objednávky dle čl. I. odst. 1 této Dohody, která tvoří pro tyto účely přílohu této Dohody.
Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě písemné potvrzené
objednávky dle čl. I. odst. 1 této Dohody považují za plnění dle této Dohody a že v souvislosti se
vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z
titulu bezdůvodného obohacení.
Smluvní strana, která je povinným subjektem pro uveřejňování v registru smluv se tímto zavazuje
druhé smluvní straně k uveřejnění této Dohody a její přílohy v registru smluv v souladu s
ustanovením§ S zákona o registru smluv.
Čl. Ill.

1.
2.

3.
4.
S.
6.

7.

Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
Prodávající uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného znění Dohody tak, aby tato Dohoda
mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlas s uveřejněním plného znění této
Dohody včetně přílohy dle zákona o registru smluv.
Prodávající bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je povinen plnit
povinnosti vyplývající pro něj jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.
Tato Dohoda se řídí ustanoveními občanského zákoníku a případně dalšími souvisejícími právními
předpisy.
Dohoda je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž prodávající obdrží jeden a kupující dva.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této Dohody, který je dostatečně určitý a
srozumitelný a že s touto Dohodou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu
na základě své vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých
oprávněných zástupců.
Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Objednávka OBJ/4396/0197 /20 ze dne 20. 10.
2020.
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OBJEDNÁVKA OBJ/4396/0197/20

Objednatel

Dodavatel:

IČO: 60460709

IČO: 25664018

DIČ: CZ60460709

česká zemědělská univerzita v Praze

BioTech a.s.

Kamýcká 129

Služeb 3056/4
10800 Praha 10

165 00 Praha 620

DIČ: CZ25664018

Konečný příjemce:
Datum vystavení:

20.10.2020

Datum dodání:
Kamýcká 129
Praha Suchdol
16500

Forma dopravy:

Při fakturaci, prosíme, uveďte referenci projektu "EVA 4.0
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16 019/0000803"
Množ. MJ

Cena DPH
bez DPH (%)

Název položky

Částka
DPH

Částka
celkem

12 910,00

21

2 711,10

15 621,10

9 220,00

21

1 936,20

11 156,20

28706 - QIAquick Gel Extraction Kit 250 samples

12 350,00

21

2 593,50

14 943,50

ab213978 - Melatonin ELISA Kit, 1x 96 test - 12 x 8 well
strips

19 010,00

21

3 992,10

23 002,10

1.

1 ks

T3010L - Monarch® Genomic DNA Purification Kit

2.

1 ks

M0488L - OneTaq® Hot Start Quick-Load® 2X Master
Mix with Standard Buffer

3.

1 ks

4.

1 ks

Celková cena s DPH:

64 722,90 Kč

Dodavatel povinně uvede na příslušném daňovém dokladu vztahujícím se k této objednávce i její přesné objednací číslo, které je
uvedeno výše.
Úhrada za poskytnuté plnění bude dodavateli převedena na jeho účet zveřejněný podle §98 zákona o DPH správcem daně a to i v
případě, že na faktuře, nebo na daňovém dokladu bude uveden jiný bankovní účet. Pokud dodavatel nebude mít bankovní účet
zveřejněný podle §98 zákona o DPH správcem daně, provede objednatel úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění
správcem daně, aniž by byl v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí dodavatel bezodkladně
objednateli.
Při plnění nad 50 000,- bez DPH:
"S ohledem na dikci zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv požadujeme zaslání písemné akceptace (schválení) této
objednávky, a to do 7 dnů od jejího zaslání. Bez písemné akceptace nelze tuto objednávku považovat za platnou a nemá žádné
právní účinky. Nebude-li tedy akceptace objednávky doručena v požadovaném termínu, bude to považováno za odmítnutí
objednávky, a tudíž z ní neplynou pro objednatele žádné závazky."

česká zemědělská univerzita v Praze je veřejnou vysokou školou podle zákona o VŠ č. 111/1998 Sb.

