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Smlouva o vypořádání závazků 

 

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

  

I. SMLUVNÍ STRANY 

Kupující: 
 

 Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 

se sídlem:  Mučednická 1125/31, 616 00 Brno 

IČO:   05800226 

DIČ:   CZ05800226  

bankovní spojení: 3031881/0710 (ČNB) 
telefon:   +420 514 110 777 

e-mail:   posta@nukib.cz 

zastoupený:  Ing. Danielem Dunovským, ředitelem Odboru bezpečnosti  
kontaktní osoba: 
telefon:   

e-mail:   

(dále jen „kupující“) 
 

 

Prodávající: 
 Trade FIDES, a.s. 

- společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 2988 

 

zastoupená:  (plná moc ze dne 31.12.2020) 
se sídlem:  Dornych 129/57, 617 00 Brno 

IČO:   61974731 

DIČ:   CZ 61974731   

datová schránka: eu5gqkq 

bankovní spojení: 6987310257/0100 

kontaktní osoba: 
telefon:   

e-mail:   

(dále jen „prodávající“) 
 

(společně dále také jen jako „smluvní strany“)  
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II. POPIS SKUTKOVÉHO STAVU 

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.12.2020 kupní smlouvu s názvem „Výměna ústředny SHZ“, jejímž 
předmětem bylo dodání ústředny SHZ, včetně montáže.  

2. Strana kupujícího je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 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“), dle 
smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1.  tohoto článku. 

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 povinností vyplývajících 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 neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu 
ve znění, jak je dále uvedeno. 

 

III. 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 
smlouvy, která včetně svých příloh tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí 
původně sjednanou smlouvou. 

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. 

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku 
jejího uveřejnění 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 uveřejnění v registru smluv dle čl. I odst. 2 této 
smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému uveřejnění této smlouvy a její 
kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv. 

 

IV. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněného zástupce smluvní strany, která ho 
podepíše jako druhá. 

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

3. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena elektronicky.  
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4. Součástí této smlouvy je příloha: 

Příloha č. 1 – Kupní smlouva „Výměna ústředny SHZ“ ze dne 4.12.2020 

Příloha č. 2 – Kopie plné moci 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání na základě jejich pravé a svobodné vůle, a že jim nejsou známé okolnosti, 
které by bránily uzavření této smlouvy. 

Ing. Daniel Dunovský 

 ředitel Odboru bezpečnosti 

Národní úřad pro kybernetickou  a 

informační bezpečnost  

 

 Trade FIDES, a.s. 

/kupující/  

  

/prodávající/  

 

 



  č. j.: 5413/2021-NÚKIB-E/210 

 

Příloha č. 1 

Kupní smlouva „Výměna ústředny SHZ“ ze dne 4.12.2020 

 

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA 
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Příloha č. 2 

Kopie plné moci 

 


