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POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení

"' ---.- '

.

čj.: PPR-2567-29/ČJ-2020-990663

Smlouva o vYpořádání závazků

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

Společnost
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:
ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonnI čísĺo:
e-mail:

TSM Design s.r.o.
Wilsonova 368, 539 01 Hlinsko
065 44 754
CZ06544754
Martinem Šustrem - jednatel společnosti
Vy2ruvp
Moneta Money Bank

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
40457
(dále jen ,,společnost")

a

Klient
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:

příjemce faktury:

ID datové schránky:
bankovní spojeni:
číslo účtu:

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
00007064
CZ00007064
Kateřinou Benešovou, zástupkyní vedoucího odboru nemovitého
majetku Správy logistického zabezpečení pohcejniho prezidia České
republiky
Správa logistického zabezpečení policejního prezidia CR,
P.O.BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05
gs9ai55
Česká národní banka, pobočka Praha

(dále jen ,,klient")
(společně též ,,smluvní strany")



Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 03,11. 2020 smlouvu o dílo PPR-2567-21/ČJ-2020-990663 na
provedeni výmalby a zednických zapravení omítek na objektu Balbínova 337/2, Hradec Králové, a
na objektu Bidlova 429/3, Hradec Králové.
2. Klient je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené
v ustanovení 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
k uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy
právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinnosti vyp|ývajÍcÍch z původně sjednané smlouvy,
s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy
a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý
v důsledku neuveřejněni smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu
ve znění, jak je dále uvedeno.

íl.
Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a
povinnosti, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně
sjednané smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně
sjednanou smlouvou a počÍtají se od uplynuti dvou (2) měsíců od data jejího uzavření.
2. Smluvní strany proh|ašujj, že veškerá vzájemně poskytnutá plněni 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.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od
okamžiku jejího uveřejněni v registru smluv plněna 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 v registru smluv dle smlouvy
uvedené v ČI. l. odst. 1 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.
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Ill.
Závěrečná ustanovení

1, Tato smlouva o vypořádání závazků je podepsána fyzicky a nabývá účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.

Příloha č. 1 - Smlouva č. PPR-2567-21/ČJ-2020-990663 ze dne 03.11. 2020

1 l,. -,,',: .l
V Praze dne ..................

Za klienta:

M!N1STERSTVO VNITRA
policejní prezidium Č

Spřávc logistického zabezp
Kateřina Benešová

zástupce vedoucího ONM SLZ PP ČR

V 1/L/4AKo,,, ,.Q4.OG

Za společnost: TV1}£S/ G/'j S, q. o,
YSM ' B,ľ,0,

. Maříí dnaMWiku|\ôv 1 H|il]$b'.k)
Tel,: 733 065A«;7Sj

manin, esign.cz

Martin'Šustr

jednatel společnosti TSM Design s.r.o

Datum zveřejněni smlouvy v registru smluv

ID verze zápisu v registru smluv

Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní
dokument veden v modulu ,,Systém správy
dokumentů" resortního EKIS
Jméno, OEČ, podpis

3




