
DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁ VEK 

uzavřená mezi níže uvedenými stranami: 

LOM PRAHA TRADE a.s. 

se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

zapsaný v OR: 

zastoupený: 

a 

Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 - Malešice, Česká republika 

02881845 

CZ02881845 

vedeném Městským soudem v Praze, odd. 8, v Jožka 1970 l 

Ing. Jiřím Kockem, členem představenstva 

LOM PRAHA s.p. 

se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 1 O - Malešice, Česká republika 

00000515 

CZ00000515 

l....CM◊ř::fAHA 
LOM-2021-0140-O 

zapsaný v OR: 

zastoupený: 

vedeném Městským soudem v Praze, odd. ALX, vložka 283, den zápisu 30.6.1989 

Mgr. Jiřím Protivou, ředitelem státního podniku 

Účastníci této Dohody se budou dále nazývat také jako „Strany" či „Smluvní strany". 

Článek 1 

Předmět dohody 

1.1. V souladu se Smlouvou o dílo č. LPT-39/2021 (LOM-2021-0027-O) byla LOM PRAHA s.p. 

dne 2. 3. 2021 vystavena zálohová faktura č. 5000001221 (daňový doklad z přijaté platby 

č. 5990001221) na 50% z ceny zakázky ve výši  Kč a v této částce byla LOM 

PRAHA TRADE a.s. zaplacena. 

1.2. Dodatkem č. 1 ač. 2 ke Smlouvě o dílo č. LPT-39/2021 (LOM-2021-0027-O) se cena zakázky 

snížila, zbývá tak nevyužitá záloha (přeplatek) ve výši  Kč. 

1.3. Smluvní strany se dohodly, že tímto ke dni uzavření této Dohody vzájemně započítávají výše 

uvedený přeplatek na záloze ve výši 80.186,70 Kč oproti faktuře č. 9000091221 ze dne 5. 8. 

2021 vystavené LOM PRAHA s.p. na částku  Kč, splatné dne 4. 9. 2021. Po 

započtení zůstane k úhradě částka  Kč, která bude ze strany LOM PRAHA TRADE 

a.s. uhrazena ve lhůtě splatnosti faktury č. 9000091221 . 



Článek 2 

Závěrečná ustanovení 

3.1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti nabývá 

dnem uveřejnění 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. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí LOM 

PRAHAs.p. 

3.2. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou výtiscích stejnopisu, přičemž každá Strana obdrží po 

jednom výtisku. Obě vyhotovení mají stejnou platnost originálu. 

3.3. Obě Strany se s obsahem Dohody seznámily, souhlasí s nún a podpisem stvrzují, že je 

vyjádřenún jejich svobodné vůle a nebyla uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. 

V Praze, dne cÍ4- /J. 2021 V Praze, dne __ 1_9_._i'._. _ __ 2021 

za Zhotovitele 

J ./

člen představenstva ředitel státního podniku 




