
Smlouva o vv_p0řádání závazků 

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, V platném znění, mezi těmito 

smluvními stranami: 

Objednatelem 

Statutární město Děčín, Mírové nám. 5, 405 38, Děčín 4, IČO: 00261238, DIČ: CZ00261238

a 

Dodavatelem 

MAFRA, a.S., Anděl Media Centrum, Karla Engliše 519/1 1, 150 00 Praha 5, IČO: 45313351, DIČ: 
CZ45313351, zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 

1328 

I. 

Popis skutkového stavu 

l. Smluvní strany uzavřely dne 13.6.2019 smlouvu (obj ednávku), jejímž předmětem byla prezentace 

v MF DNES Tato Smlouva byla uzavřena V souladu S poptávkou na dodávku služeb. 

2. Strana objednatele je povinným subjektem pro zveřejňování V registru smluv dle smlouvy 

uvedené vustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit 

postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo 

kuveřejnění Smlouvy uvedené vodst. l tohoto článku vregistru smluv, a že jsou si vědomy 

právních následků S tím spojených. 

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících způvodně sjednané smlouvy, 
S ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy 

av souladu S jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý 
V důsledku neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní Strany tuto novou smlouvu 

ve Znění, jak je dále uvedeno. 

II. 

Práva a závazky smluvních stran 

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, 

který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané 

smlouvyl, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně 

sjednanou smlouvou a počítají se od uplynutí 31 dnů od data jejího uzavření. 

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané 

smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že V souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním 

nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení. 

1 

Vpřípadč jakýchkoli změn Smlouvy na veřejnou zakázku musí být tyto změny vsouladu S § 222 zákona č. 134/2016, 
o Zadávání veřejných zakázek, jinak by mohl být postup zadavatele považován za přestupek dle § 268 tohoto zákona.



3. Smluvní Strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění Z této sınlouvy, která mají být od okamžiku 

jejího uveřejnění V registru smluv plněná V souladu S obsahem vzájemných závazků vyjádřeným 

v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek. 

4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování vregistıu smluv dle smlouvy 

uvedené v čl. l. odst. l této Smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému 

zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu S ustanovením § 5 

zákona O registru smluv. 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou Stejnopisech, každý shodnotou 

originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. 

Příloha č. l 
- Smlouva (Objednávka) č. 1616/2019/MTC ze dne 13.6.2019 

v Dččinč, dne/'/1.9 2021 v Praze, dne 7. 6. 2021

đl
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5* STATUTARNI MESTO DECIN 
2- Městské turistické centrum Děčín 

v 

. ıvıivøvè nám. 1175/5, 405 38 Dš-čin 
Žít 

/"d Datová schránka: ×9hbpfn 

OBJEDNÁVKA DODAVATEL 

0bJ'@đľ1äV|<3 Č-I 1516/ 2019/MTC Mafľa, a.S. Anděl Media Centrum 
ˇ 

K I E I'ˇ ˇ. .519/11, 15000 Praha 5 
Vyřizuje: Václavková Zdeňka 

ar a ng 'se C p 

T I f I 723358606 ˇ 

Eřnžacìl? Zdenka.vaclavkova@mmdecin.cz ICQ? 45313351 

DICZ CZ45313351 
Dèčšnz 13.06.2019 

Statutární město Děčín, zastoupené Magistrátem města Děčín, u Vás objednává: 

Prezentace V MF DNES celostát obecné 30 OOO Kč 
Speciální projekty MF DNES celostát 35 000 Kč 

Poznámka: 

Lhůtaaødániz 13.08.2019-12.07.2019 určeno pro: 

0 

MŤOH 
0 N 7 

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených 
vobjednávce. K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. 
Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli Smluvní pokutu ve výší 0,05 % Z ceny dodávky bez DPH za každý 
izapočatý den Z prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti. 

Objednatel je plátce DPH. 

K faktuře přikládejte jedno vyhotovení naší objednávky. 
Děkujeme Vám. 
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DIČ: CZ00261238 

Česká spořitelna, a_s_ 
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č_ ú_ 921402389/0800 Internet. vWvw.mmdecln.cZ 
ollsk elektronického podpisu


