
Č.j.: MSMT-1171/2021-9

Smlouva o vypořádání závazků 

(dále ícn ,,Smlouva“ )

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

Objednatelem

Česká republika -  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Se sídlem Karmelitská 529/5,118 12 Praha 1
IČO: 00022985
Jednající: Bc. Jan Frisch, ředitel Odboru technické pomoci

a

Dodavatelem

TUkas a.s.
Se sídlem: K Hrušovu 344/6,10 200 Praha 10
IČO: 26149958
DIČ: CZ26149598
Zastoupený: Miroslav Procházka, člen správní rady

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 6. 2019 „Smlouvu o průběžném poskytování služeb v oblasti 
oprav motorových vozidel tovární značky Kia pro M ŠM P‘, č.j.: MSMT-3010/2019-3 {dále jen 
,,smlouva“), jejímž předmětem je  komple?tní zabezpečeni servisních a pneuservisních služeb, 
opravárenských prací, včetně dodávky náhradních dílů pro motorová vozidla Objednatele tovární 
značky Kia.

2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené 
v ustanovení odst. l. tohoto článku a měl povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel uveřejni! smlouvu v souladu 
se zákonem o registru smluv dne 13. 6. 2019.

3. V souladu sustanovením čl. II., odst. 1. smlouvy uzavřeli dne 21. 9. 2021 smluvní strany dílčí 
objednávku, č.j.: MSMT-1171/2021-6 (dále jen  „dílčí objednávka"). Plnění na základě dílčí 
objednávky bylo dokončeno a objednateli předáno ve stanovené lhůtě. Obě smluvní strany shodně 
konstatují, že do okamžiku sjednání této Smlouvy nedošlo k uveřejnění dílčí objednávky 
v  registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících ze sjednané dílčí objednávky, 
s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené dílčí objednávky 
a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý 
v důsledku neuveřejnění dílčí objednávky v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto 
Smlouvu ve zněni, jak  je dále uvedeno.



č.].: MSMT-1171/2021-9

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, 
který touto Smlouvou sjednávají, je  zcela a beze zbytku vyjádřen textem sjednané dílčí 
objednávky, která tvoří pro tyto účely přílohu této Smlouvy.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě sjednané dílčí 
objednávky 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 strana, která je  povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy 
uvedené 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 sustanovením 
§ 5 zákona o registru smluv.

III.

Závěrečná ustanovení

1. T ato Smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tato Smlouva o vypořádání závazků je  vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou
originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Příloha č. 1 -  Dílčí objednávka č.j.: M SM T-1171/2021-6 ze dne 21.9 . 2021

V Praze dne - 0  - 1 2 - 2(121


