
Registr, 
číslo

PRÁVNÍ ODBOR

0731/2021

Dohoda o vypořádání vzájemných závazků

uzavřená mezi

Objednatelem
Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
IČO:00024341
se sídlem Palackého náměstí 4,128 01 Praha 1
jednající: Mgr. Daniel Kóppl, ředitel Odboru komunikace s veřejností

(dále také jako „Objednatel") 

a

Poskytovatelem
MgA. Vladimír Novotný
IČO:75687861
se sídlem Brno-Židenice, Židenice, Škroupova 3917/29

(dále také jako „Poskytovatel")

I.

1. Objednatel a Poskytovatel společně prohlašují, že Objednatel měl zájem o zajištění služeb 
dle objednávky číslo: 0453/2021 TIS ze dne 5. 8. 2021 (dále jen „Objednávka").

2. Předmětem Objednávky byly služby fotografa a služby související, vč. následné postprodukce, ke 
zhotovení portrétních fotografií lékařů, přičemž hodnota Objednávky byla ve výši 129 000 Kč bez 
DPH.

II.

1. Poskytovatel v termínu Objednateli služby řádně poskytnul, avšak v důsledku skutečnosti, že 
Objednávka nebyla z důvodu pochybení Objednatele zveřejněna Objednatelem v Registru smluv 
před poskytnutím plnění ze strany Poskytovatele a došlo tak k bezdůvodnému obohacení 
Objednatele, Objednatel a Poskytovatel se dohodli na uzavření této Dohody o vypořádání 
vzájemných závazků.

2. Objednatel vystaví fakturu na základě této Dohody o vypořádání vzájemných závazků. Faktura 
bude vystavena na stejné plnění i cenu za poskytnuté služby jako v původní Objednávce. Faktura 
musí obsahovat odkaz na tuto dohodu.

3. Pro vyloučení pochybností strany uvádí, že plnění poskytnuté ze strany Poskytovatele na základě 
Objednávky se považuje za plnění uvedené v Dohodě o vypořádání vzájemných závazků.



III.

1. Objednatel a Poskytovatel dále konstatují, že touto dohodou vypořádali všechny závazky, které 
vznikly či vzniknout mohly, v důsledku transakce uvedené v čl. I. a jiné závazky vůči sobě nemají.

IV.

1. Tato dohoda nabývá platností dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv 
ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2. Nedílnou součástí této dohody je Objednávka číslo: 0453/2021 TIS.

3. Tuto dohodu lze měnit pouze písemnou dohodou (dodatkem) uzavřenou oběma smluvními 
stranami. Jiná forma změny této dohody se nepřipouští.

4. Tato dohoda byla vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva a Poskytovatel dva 
stejnopisy.

5. Strany této dohody prohlašují, že si tuto dohody přečetly, porozuměli jí a že odráží jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.

V Praze dne

Česká republika 7 Ministerstvo zdravotnictví
Mgr. Daniel Kóppl 

ředitelka Odboru komunikace s veřejností

MgA. Vladimír Novotny
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY

Objednávka číslo: 0453/2021 TES

Objednavatel: Dodavatel

ČR - Ministerstvo zdravotnictví 
Odbor komunikace s veřejnosti 
Palackého nám. 4

128 01 Praha 2

MgA. Vladimír Novotný
Škroupova 29 
636 00 Brno

Tel IČO: 75687861
IČO 00024341
Bankovní spojeni. 000000-0002528001/0710
IBAN: CZ43 0710 0000 0000 0252 8001

DIČ CZ7705163818

Objednáváme u Vás služby fotografa a služby související, vč. následné postprodukce, ke 
zhotovení portrétních fotografií lékařů podle přiložené cenové nabídky.

Celková cena je 129 000,- Kč bez DPH, tedy 156 090,- Kč vč. DPH.
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 

poštovní přihrádka t. 61
Palackého náměstí č. 4 

128 OJ PRAHA 2 
-33-

Na faktuře uvádějte číslo objednávky a jméno objednatele, fakturu zašlete na e-mailovou adresu:

ČR - Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 1 
tel./fax



ZHOTOVITEL:

KIVA photography

Vladimir Novotny 

Škroupova 29 

636 00 Brno

IČ 756 87 861

ZADAVATEL:

Nadace

FOTOGRAFOVÁNÍ
z O z V O

PORTRÉTU LEKARU



ROZPOČET

Brno 1 den, Praha 1 den

fotoden: 20 000,- Kč, 1 den

postprodukce fotografií: 1 000,- / ks

camera service: použití fotografické techniky

Systém středoformátové technologie Phase One s výstupem 150 MPX 

10 000,-/den

light service: setup zábleskových svétei a studio

licence - buy out: 2 000,- / foto

make-up: 5 500,- / den

celkem foto produkce:

40 000,-/celkem

16 000,-/16 foto

20 000,-/celkem

10 000,-/2 dny

32 000,-/ 16 foto

11 000,-/2 dny

129 000,-Kč bez DPH

Vladimír Novotný

KIVA


