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Městská část Praha - Čakovice
IČ 00231291, DIČ C/00231291, se sídleni náměstí 25. března 121, 196 00, Praha 9 - 
Čakovice, zastoupena starostou Ing. Jiřím Vintiškou a 1. zástupcem starost) Ing. 
Alexandcrem Lochmanem, Ph.D. 
dále jen „objednatel'* na straně jedné

a

1)1 POS J&C spol.s r.o.,
IČ 48108545, DIČ C/48108545, se sídlem Mirovická 1089/40,182 00, Praha 8, 
zastoupená jednatelem Vítem Jakoubkem 
dále jen „zhotovitel" na straně druhé 
dále společné jako „smluvní strany'*

uzavírají níže uvedeného dne. měsíce a roku tuto

smlouvu o vypořádání vzájemných závazku
dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, v platném znění a 

v souladu s metodickým pokynem Ministerstva vnitra ČR

I.
Objednatel je veřejnoprávní korporací spadající pod režim zákona č. 340/2015 Sb„ o 
registru smluv.

1.

2. Zhotovitel je právnickou osobou.

3. Smluvní strany konstatují, že dne 2.6.2021 vystavil objednatel objednávku
č. OBJ/26/0239/2021 /ORUO-OI, když předmětem objednávky byla Oprava povrchu 
komunikace - ulice U Hřbitovů v Čakovicích. Po provedení dodávky prací vystavil 
zhotovitel fakturu se dnem zdanitelného plnění 11.6.2021.

4. Výše uvedená objednávka byla vložena do registru smluv 15.6.2021, tj. pokud plnění 
započalo dne 2.6.2021, pak uveřejnění prostřednictvím registru smluv bylo provedeno 
v zákonné lhůtě od okamžiku zahájení plnění. Smluvní strany konstatují, že dílo bylo 
dodáno, řádně dokončeno a předáno objednateli, tj. smluvní strany mají zájem na platnosti 
a účinnosti této objednávky již od 2.6.2021.

II.
1. Smluvní strany konstatují, že vystavená objednávka, jejíž hodnota bez DPH je vyšší 

než 50.000 Kč, byla v zákonné 30 denní lhůtč, od okamžiku zahájení plnění, registrována.
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2. Smluvní strany se tedy dohodly na obsahu této smlouvy o vypořádání vzájemných závazků:

a) Zhotovitel si „ponechá** výše uvedenou částku za provedené, řádné dokončené a 
předané dílo objednateli.

b) Za dobu od 2.6.2021 do doby zveřejnční v registru, smluvní strany vůči sobě nemají 
žádné závazky či pohledávky.

c) Smluvní strany výslovně prohlašují, že práva a povinnosti, které by měly přetrvávat 
zvýše naznačené neuveřejněné smlouvy, uzavřením této smlouvy o vypořádání 
závazků nabývají platnosti a účinnosti.

3. V souvislosti se skutečnostmi uvedenými včl. II. odst. 2 této smlouvy smluvní strany 
výslovně prohlašují, že zde není žádné bezdůvodné obohacení na jakékoliv smluvní straně.

III.
I. Tato smlouvaje uzavřena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po I vyhotovení.

2. Strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva 
byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle. na důkaz 
čehož připojují níže své podpisy.

3. Pato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv.
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Doložka dle § 43 odst. 1 zákona Č. 131/2000 SbM o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské
části
Praha-Cakoviee

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice
Datum jednáni a číslo usnesení: 2.3.2022. č. USN RMČ 080/2022_____________________
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