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DOHODA O NAROVNÁNÍ 

uzavřená mezi těmito stranami: 

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

_ a _ 

Hans Wendel spol. S r.o.& Co., k.s. 
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Tflıø DOHODA 0 NAROVNÁNÍ (áá1ęjen..Døhøáa*“) je uzavřena v Sønıaán S nsı. § 1903 
anásl. Zákona Č. 89/2012 Sb.. občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Občanský zákoník`*), níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami: 

1) Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., akciová společnost se sídlem 
Mrštíkova 850/3. Liberec III-Jeřáb, 461 71 Liberec, Česká republika, IČO: 47311975, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Ústí nad Labem pod sp. zn. 
B 372, zastoupena Ing. Michalem Zděnkem, MA., předsedou představenstva a Ing. 
Václavem Sosnou, místopředsedou představenstva 

(dálejen .,Dl*MLJ") 
_ a _ 

2) Hans Wendel spol. s r.O.& Co., k.s., komanditní společnost se sídleın Sazečská 3270/2a. 
Strašnice, 10000 Praha 10, Česká republika, IČO: 25064461, zapsaná vobchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem vPraze pod sp. zn. A 18065. zastoupená 
komplementářem - společností sručením omezeným Hans Wendel spol. sr.o.. IČO: 
64944697, jež při výkonu funkce zastupuje lng. Jaroslav Jezl, jednatel 

(dálejen „Hans Wendcl") 
(DPMLJ a Hans Wendel společnějen „Smluvní strany“ ajednotlivě „Smluvní strana") 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE; 
(A) Smluvní strany spolu dne 24.6.2021 uzavřely smlouvu O dílo č.j. 1182/2021,. ev.Č. 

objednatele: 2 032 21 10, ev.č. zhotovitele: 6108 (dálejen ..Smlouva*'), na základě ní“/ˇ. 
se Hans Wendel zavázala pro DPMLJ zhotovit dílo dle veřejně zakázky na stavební 
práce malého rozsahu zadavatele DPMLJ a označené „Rekonstrukce ko/e/'ové/1‹› 
rozveˇlvem' ~ terminál Fı'ı'gnerOva" (dále jen „Veřejná zakázka'*). Dne 9.7.2021 byl 
mezi Smluvními stranami uzavřen Dodatek č.1 Smlouvy (dále jen .,Dodatek. č.1" či 
„Dodatek č.1 Sml0uvy“) 

(B) Smluvními stranami bylo dle Smlouvy a Dodatku č.l plněno, aniž by nabyly účinnosti, 
neboť Z důvodu administrativního pochybení nedošlo k jejich včasnému uveřejnění 
vregistru smluv dle podmínek zákona Č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách 
účinnosti někteıých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 0 registru smluv"); 

(C) Mezi Smluvními stranami existují ve vztahu ke Smlouvě a Dodatku č.1 spoı`ná či 
pochybná práva a spomé či pochybné povinnosti a související okolnosti _ zejménaje 
mezi Smluvními stranami sporné a pochybné jakou právní povahu a důsledky mají 
plnění poskytnutá dle Smlouvy a Dodatku č.1 a jakým způsobem budou mezi 
Smluvními stranami vypořádány jejich nároky vzniklé ze Smlouvy či Dodatku č.1 
nebo vjejich souvislosti z důvodu, že Smluvní strany již započaly s plněním svých 
smluvních povinností; a 

(D) Smluvní strany mají zájem na vyřešení vzájemných nejasností, rozporů a Spomých 
práv souvisejících se Smlouvou a Dodatkem č.1 způsobem dle této Dohody; 

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁsLEDUJíCíMz 
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POSTAVENÍ SMLUVNÍCH STRAN 
DPMLJ V pozici objednatele a Hans Wendel v pozici zhotovitele spolu dne 24.6.2021 
uzavřeli Smlouvu. Předmětem Smlouvy bylo provedení díla pro objednatele 
zhotovitelem na jeho vlastní náklady a odpovědnost za sjednanou odměnu a dle 
podmínek zadávacího řízení Veřejné Zakázky. Dílo dle Smlouvy spočívalo konkrétně v: 
provedení rekonslrukce kolejového rozvěrvení apřilehlého náslııpišıč v Te/'n11`nálLı MHD 
v Liberci. ij. úplné demon/áži současného k‹›le_/'ovéh(› rozvělvení včelnč belonove' deskjf 
a 3ks panelů BKV. Zhotovení nové belonove' desky, opravě odvndňovacích Zařízer/Í. 
mor/Iáži nových výhybek (Systém pevndjízdní dráha a položení dlažby) ćı ťısuzení ımve' 
náslupnı' hrany přilehlého nástupišleˇ, vše dle pro/'ekmvé dokumenrace (dále jen ..Díl0"). 
Vrámci zhotovování Díla došlo po vzájemné dohodě Smluvních stran. Zejména 
z důvodu následně seznaného skutečného stavu staveniště a zabudovaných materiálů. 
k dílčím úpravám rozsahu Díla. Zároveň došlo z důvodu změny postupu realizace Díla 
ke změně termínu dokončení. Zároveň došlo v této souvislosti ke změně ceny Díla. 
Z výše uvedených důvodů byl dne 9.7.2021 uzavřen Dodatek č.1 Smlouvy. Takto 
modifikované Dílo bylo ze strany Hans Wendel zcela provedeno a došlo kjcho 
řádnému předání DPMLJ dle podmínek Smlouvy a Dodatku č.1 Smlouvy. 
Dílo mělo dle Smlouvy a Dodatku č.1 Smlouvy být provedeno a předáno DPMLJ 
nejpozději do 13.8.2021 a celková sjednaná cena Díla činila částku 3.946.524.56 Kč bez 
DPH. resp. 4.775.294,72 Kč včetně DPH v plné výši. Záruční doba Díla byla Sjednána 
v délce 60 měsíců od předání Díla bez vad a nedodělků. 
Následně Smluvní strany seznaly, že zdůvodu administrativního pochybení nedošlo 
k uveřejnění Smlouvy ani Dodatku č.1 Smlouvy v registru smluv dle podmínek zákona 
o registru smluv. Jelikož na DPMLJ dopadá povinnost k uveřejňování uzavřených 
smluv na základě ust. § Z odst. 1 písm. n) Zákona o registru smluv, Smlouva ani Dodatek 
č.1 Smlouvy, ačkoliv byly mezi Smluvními stranami platně uzavřeny, v souladu s § 6 
odst. 1 zákona O registru smluv nenabyly účinnosti. 
Z tohoto důvodu je mezi Smluvními stranami pochybné. zda se vzájemné závazky 
Smluvních stran řídí Smlouvou a Dodatkem č.1 Smlouvy. Smluvní strany proto tímto 
odstraňují veškeré pochybnosti a veškerá relevantní dosavadní ujednání a vzájemné 
závazky Smluvních stran v celém rozsahu nahrazují ujednáními obsaženými V této 
Dohodě. 

Smluvní strany deklarují, že jim není známa žádná okolnost, která by jim at" už sama o 
sobě. nebo ve Spojení s jinými, bránila uzavření a realizaci této Dohody nebo jejich 
jednotlivých ujednání. 

NAROVNÁNÍ VZÁJEMNÝCH ZÁVAZKŮ 
Touto Dohodou se upravují určitá níže specifikovaná práva a povinnosti Smluvních 
stran V souvislosti s uzavřenou Smlouvou a Dodatkem č.1 Smlouvy, jež jsou mezi 
Smluvními stranami z důvodů popsaných v této Dohodě nejasné, pochybné či sporné. 
Veškerá relevantní dosavadní ujednání a vzájemné závazky Smluvních stran se v celém 
rozsahu nahrazují ujednáními obsaženými v této Dohodě. 
Smluvní strany touto Dohodou činí nespomým, že: 

(i) Smlouva byla mezi Smluvními stranami platně uzavřena dne 24.6.2021 a Dodatek 
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č.l Smlouvy byl ınezi Smluvními stranami platně uzavřen dne 9.7.2021 ve znění 
tvořících přílohu č. 1, resp. přílohu č.2 této Dohody, a to na základě výsledku 
zadávacího řízení Veřejné zakázky. 

(ii) Hans Wendel jakožto zhotovitel dle Smlouvy a Dodatku č.l Smlouvy provedl 
Dílo a předal jej DPMLJ. 

(iii) Smluvní strany nezajistily včasné uveřejnění Smlouvy a Dodatku č.l Smlouvy dle 
zákona o registru smluv. Smlouva ani Dodatek č.l Smlouvy tedy nenabyly 
účinnosti. Jelikož však nedošlo kmamému uplynutí tříměsíční lhůty dle §7 
odst. l Zákona O registru smluv. Smlouva a Dodatek č.l Smlouvy jsou platné fı 

pro obě Smluvní strany plně závazné. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že veškerá práva a povinnosti. jež by Smluvníın 
stranám vznikly na základě Smlouvy a Dodatku č.l Smlouvy či V souvislosti S nimi. 
pokud by Smlouva a Dodatek č.l Smlouvy nabyly V celém svém rozsahu účinností 
bezodkladně po jejich uzavření, považují za vzájemná práva a povinnosti, poskytmıté a 
plněné dle platného znění Smlouvy a Dodatku č.l Smlouvy V příloze č.l této Dohody. 
resp. příloze Č. 2 této Dohody. Veškerá dosavadní Vzájemná plnění Smluvních stran dle 
neúčinné Smlouvy a Dodatku č.l Smlouvy se tedy považují za plnění poskytnuta dle 
této Dohody a na jej ím základě. Na právní poměry mezi Smluvními stranami související 
se Smlouvou a Dodátkem č.l Smlouvy se tedy í pro období od uzavření Smlouvy a 
Dodatku č.l Smlouvy do nabytí účinnosti této Dohody aplikují práva a povinnosti 
Smluvních stran tak, jakjsou vymezeny ve Smlouvě a Dodatku č.l Smlouvy. 
Smluvní strany prohlašují, že Veškerá práva a povinnosti. jež jim vyplývají 
zpředcházejícího článku této Dohody, považují za platné, oprávněné a Závazné. 
Smluvní strany jsou zejména plně vázány Smlouvou a Dodatkem č.l Smlouvy ve znění 
přiloženém k této Dohodě. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že V souvislosti se Smlouvou a Dodatkem č.l 
Smlouvy (resp. V souvislosti s právními poměry Smluvních stran V období od uzavření 
Smlouvy. resp. Dodatku č.l do nabytí účinnosti této Dohody) mezi sebou nemají jiná 
práva a povinnosti než ty, které jsou vymezeny Ve Smlouvě. Dodatku č.l Smlouvy či 
V této Dohodě. 
Smluvní strany prohlašují, že Veškeré vícepráce dle Dodatku č.l Smlouvy byly 
provedeny V jakosti a kvalitě dle Smlouvy. Také na veškeré Vícepráce se vztahují 
veškerá příslušná ujednání Smlouvy Včetně poskytovaných záruk. 
Smluvní strany potvrzují, že V důsledku provedení Víceprací a neprovedení méněprací 
sjednaných V Dodatku č.l Smlouvy nedošlo ke změně podstaty, druhu, hlavního 
předmětu ani k podstatné změně hodnoty Veřejné zakázky. 
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že uhrazením konečné faktuıy ze Strany DPM LJ 
bude mezi Smluvními stranami zcela vypořádána cena skutečně provedeného Díla dle 
této Dohody (tj. sjednané cena Díla dle Smlouvy a Dodatku č.l Smlouvy). 

ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ 
Tato Dohoda nabývá platnosti jejím podpisem oběma Smluvními stranami a účinnosti 
nabývájejím uveřejněním V registru smluv dle zákona o registru smluv. 
Smluvní Strany berou na vědomi, že tato Dohoda bude uveřejněna ve veřejně přístupném 
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registru smluv. Smluvní strany neprodleně po jejím uzavření vhodným způsobem označí 
údaje v Dohodě (včetně přiložené Smlouvy a Dodatku č.1 Smlouvy), které jsou 
chráněny zvláštními Zákony (bankovní tajemství, osobni údaje, ...) nebo představují 
obchodní tajemství Smluvních stran a jež tedy žádají vyloučit Z uveřejnění V registru 
smluv. Smluvní strana. která tuto Dohodu uveřejni. za uveřejnění neoznačených údajů 
druhou Smluvní stranou nenese odpovědnost. 

3.3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že V souvislosti se Smlouvou, Dodatkem č.l 
Smlouvy a touto Dohodou dodržovala, a také nadále se zavazuje dodržovat. Veškeré 
aplikovatelné právní předpisy a jednat tak, aby její jednání nevzbudilo podezření ze 
spáchání trestného činu přičitatelného Smluvním stranám ve smyslu zákona č. 418/201 l 

Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. ve znění pozdějších 
předpisů. 

3.4. Tato Dohoda se řídí právem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. 
Pravomoc závazně rozhodovat O veškerých právech a povinnostech vzniklých Z této 
Dohody náleží soudům České republiky. 

3.5. Veškeré změny této Dohody musí být vyhotoveny písemně ve formě Vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. 

3.6. Smluvní strany nesou veškeré Vlastní náklady vzniklé V souvislosti se sjednáním této 
Dohody. 

3.7. Jestliže kterýkoliv z účastníků této Dohody přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění. 
porušení. prodlení nebo nedodržení nějaké povinnosti vyplývající Z této Dohody. pak 
takové jednání nezakládá vzdání se takové povinnosti S ohledem na její trvající nebo 
následné neplnění. porušení nebo nedodržení. 

3.8. Tato Dohoda obsahuje úplnou dohodu jejich účastníků ve věci předmětu této Dohody. 
a nahrazuje veškeré předešlé písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této 
Dohody. 

3.9. V případě přechodu práv a povinností na právního nástupce kterékoli ze Smluvních 
stran, je touto Dohodou v plném rozsahu vázán právní nástupce, nedohodnou-li se 
Smluvní strany jinak. 

3.10. Tato Dohodaje vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. přičemž obě 
Smluvní Strany obdrží po jednom vyhotovení. 

3.1 l. Nedílnou součástí této Dohody jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1: platné znění Smlouvy; 
Příloha Č. 2: platné znění Dodatku č.1 Smlouvy. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím uzavřením důkladně 
přečetly, jejímu obsahu porozuměly, je pro ně Zřetelný a jasný a souhlasí S ním. Tato Dohoda 
nebyla uzavřena V tísni či za jednostranně nápadně nevýhodných podmínek a žádná ze 
Smluvních stran se necítí být ve vztahu k druhé Smluvní straně slabší. Smluvní strany jsou plně 
způsobilé a oprávněné k uzavření této Dohody, jakož i k plnění veškerých práv a povinností 
jim Z ní vyplývajících. Jako důkaz své pravé, svobodné, určité a vážné vůle níže Smluvní strany 
připojují své vlastnoruční podpisy. 

/P ODPISY SML UVNICH STRA/V /VÄSLED U./1' NA DALŠÍ STRANÉ DOHOD Y/ 
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Za Dogravní podnik měst Za Hans Wendel spol. S r.0.& C0.. k.s 
Liberce a Jablonce nad Nisou a S ` 

/Ť ø 
'

1 V Liberci dne: iIž`UQ- 2021 //44/7/7%/3 V Praze dne: 1, Ů Z CZ /
K 

Strana 5


