
Evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-5818/OBŘ/2021 

 

Smlouva o vypořádání závazků 

 

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

smluvními stranami: 

 

Středočeský kraj 

se sídlem Zborovská 81/11, PSČ 150 21, Praha 5, 

zastoupený Mgr. Petrou Peckovou, hejtmankou  

IČ: 70891095   DIČ: CZ70891095 

bankovní spojení: PPF banka a.s. 

č. ú.: 4440009090/6000 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

a 

 

Magdaléna, o.p.s. 

se sídlem Včelník 1070, 252 10 Mníšek pod Brdy 

zastoupená Mgr. Ondřejem Sklenářem, ředitelem 

IČ: 256 17 401 a DIČ: CZ256 17 401 

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú: 388061319/0800 

 (dále jen „Příjemce“) 

 

 

I. 

Popis skutkového stavu 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 3. 2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z 

rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu prevence v rámci Tematického zadání 

Primární prevence, jejímž předmětem byla změna minimálních hodnot závazných parametrů 

v souladu s čl. IV. odst. 3.  Tento dodatek byl uzavřen na základě rozhodnutí Rady Středočeského 

kraje usnesením č. 047/08/2021/RK ze dne 18. 2. 2021. 

2. Strana Poskytovatele 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 dodatek č. 1 uvedené v odst. 1 tohoto článku nebyl 

zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem, a že jsou si vědomy právních následků s tím 

spojených. 

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednaného dodatku, 

s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřeného dodatku 

a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý 

v důsledku neuveřejnění dodatku 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 sjednaného 

dodatku, který tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednaným 

dodatkem. 

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

dodatku 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 zveřejňování v registru smluv dle dodatku 

uvedeného v čl. I. 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. 

 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

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

2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A, a je podepsaná zaručenými 

elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze 

smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy.   



3. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Středočeského kraje usnesením č. 036-33/2021/RK ze dne 

2. 9. 2021 a v případě tohoto právního jednání Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené 

v § 23 zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nezbytné 

k jeho platnosti.   

 

 

Příloha č. 1 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu prevence v rámci Tematického zadání Primární prevence ze dne 8. 3.  

 

 

V ……………………dne………..……..                                   V Praze dne ………………………                 

 

                            Příjemce                                                                           Poskytovatel 

                     Magdaléna, o.p.s.                 Středočeský kraj  

 

 

 

 

 

         ………………………………………..                          ………………………………………..                                    

                      Mgr. Ondřej Sklenář                          Mgr. Petra Pecková  

                   ředitel Magdaléna, o.p.s.    hejtmanka Středočeského kraje 

          Kvalifikovaný elektronický podpis          Kvalifikovaný elektronický podpis                
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