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Dohoda o narovnání  
 

uzavřená v souladu s § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Občanský zákoník“) 

 
 
Smluvní strany: 
 
 
Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti 
se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2  
zastoupená:  ředitelkou odboru informatiky 
IČO: 00025429 
DIČ: není plátce DPH 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
(dále jen „kupující“)  
 
 
a 
 
 
KSP Computer & Services, s.r.o. 
se sídlem: Nad Akcízem 1006/2, Ďáblice, 182 00 Praha 8  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123420 
zastoupená: jednatel 
IČO: 27875849 
DIČ: CZ 27875849 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
(dále jen „prodávající“)  
 
 
dále též společně označeny jako „smluvní strany“ nebo každá z nich samostatně jako „smluvní 
strana“ 
 
 
 
PREAMBULE 
 
A. Smluvní strany uzavřely dne 16. 2. 2021 Kupní smlouvu č. 47/2020-MSP-CES (dále 

jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla dodávka serverů IBM Power9 a další plnění 
specifikované v čl. 1.1 Smlouvy (dále jen „Předmět smlouvy“).  
  

B. Smlouva byla uveřejněna v registru smluv dne 3. 3. 2021 a tímto dnem nabyla účinnosti. 
Dle čl. 2.2 Smlouvy měla být dodávka a veškeré činnosti spojené s předmětem plnění 
(Předmět smlouvy) provedena do 90 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy, tedy do 
1. 6. 2021. 
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C. Vzhledem k tomu, že z důvodu požadavku kupujícího na podrobnější testování, 
omezení provádění prací v souvislosti s požadavky na nasazování nových verzí ISVR 
spojených s přesunem systému ISSM a ISESF do obchodních rejstříků potřebných pro 
dokončení a předání projektu „Navýšení výpočetního výkonu u obchodních rejstříků“, 
došlo na základě dohody smluvních stran k prodloužení lhůty pro dodání Předmětu 
smlouvy do 30. 6. 2021. Tato skutečnost byla potvrzena ze strany kupujícího 
prostřednictvím e-mailu ze dne 29. 4. 2021. Ačkoli dle znění čl. 9.3 musí být veškeré 
změny a doplňky Smlouvy učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku, smluvní 
strany neuzavřely dodatek ke Smlouvě, upravující změnu lhůty pro dodání Předmětu 
smlouvy.  
 

D. S ohledem na výše uvedené, by mohly vzniknout pochybnosti ohledně řádného plnění 
Smlouvy a vypořádání vzájemných práv a závazků vyplývajících ze Smlouvy, zejména 
týkající se případného prodlení prodávajícího s dodáním Předmětu smlouvy a tomu 
odpovídající oprávnění kupujícího uplatnit smluvní pokutu dle čl. 5.1 Smlouvy. 
 

E. Za účelem odstranění případných pochybností a v rámci posílení právní jistoty se 
smluvní strany dohodly na řešení této situace prostřednictvím této dohody o narovnání 
(dále jen „Dohoda“). 

                      
                   

1. Sporná práva a jejich narovnání 

1.1. Smluvní strany touto dohodou narovnávají veškerá mezi nimi sporná a pochybná práva 
a povinnosti vyplývající ze Smlouvy, jak jsou věcně a co do právního důvodu jejich 
vzniku specifikována v této Dohodě a zavazují se v dobré víře a řádně splnit veškeré 
závazky dle této Dohody. 

1.2. Sporná práva jsou veškerá práva a povinnosti, jež vznikly mezi smluvními stranami 
v souvislosti s prodloužením lhůty pro dodání Předmětu smlouvy, které však nebylo 
potvrzeno v souladu se Smlouvou uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě. 

1.3. Smluvní strany prohlašují za nesporné, že Smlouva nabyla účinnosti dne 3. 3. 2021.   

1.4. Smluvní strany prohlašují, že z důvodu na straně kupujícího, který v průběhu plnění 
Smlouvy požadoval podrobnější testování, omezení provádění plnění Smlouvy 
v souvislosti s požadavky na nasazování nových verzí ISVR spojených s přesunem 
systému ISSM a ISESF do obchodních rejstříků, tedy činností potřebných pro 
dokončení a předání projektu „Navýšení výpočetního výkonu u obchodních rejstříků“, 
dohodly se smluvní strany na prodloužení lhůty pro dodání Předmětu smlouvy do 30. 6. 
2021. 

1.5. Smluvní strany prohlašují, že Předmět smlouvy byl proveden a předán na základě 
předávacího protokolu dne 30. 6. 2021, v souladu s čl. 2.3 Smlouvy, a to včetně instalace 
a migrace z původních serverů na nové servery. Smluvní strany prohlašují, že Předmět 
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smlouvy byl předán ve lhůtě stanovené v čl. 1.5 této Dohody a prodávající nebyl 
v prodlení s předáním Předmětu smlouvy. 

1.6. Smluvní strany prohlašují, že celková kupní cena dle čl. 3.1 Smlouvy ve výši 
6 928 770,00 Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 1 455 041,70, tj. 8 383 811,70 Kč vč. 
DPH, byla kupujícím uhrazena na základě faktury prodávajícího č. 1015915. Kupující 
potvrzuje uhrazení celkové kupní ceny v souladu se Smlouvou. 

 

2. Společná a závěrečná ustanovení 

2.1. Smluvní strany prohlašují, že touto Dohodou jsou vypořádány veškeré dosavadní 
vzájemné závazky vyplývající ze Smlouvy, jak je uvedeno v předchozích ujednáních 
této Dohody. Veškeré nároky vyplývající ze Smlouvy se podpisem této Dohody 
považují za narovnané. 

2.2. Smluvní strany prohlašují, že žádná ze smluvních stran nebude z titulu Smlouvy vznášet 
vůči druhé smluvní straně žádné další nároky, a to za podmínky splnění povinností 
smluvních stran sjednaných v této Dohodě. Tím není dotčeno ujednání čl. 6 Smlouvy 
(Vady a záruka za jakost), zejména poskytnutá záruka za jakost a právo kupujícího na 
uplatnění vad. 

2.3. Smluvní strany prohlašují, že pokud se kterékoliv ustanovení této Dohody nebo s ní 
související ujednání ukáže být neplatným či nicotným nebo se neplatným či nicotným 
stane, tak tato skutečnost neovlivní platnost této Dohody jako celku. V takovém případě 
se obě smluvní strany zavazují nahradit neprodleně neplatné či nicotné ustanovení 
ustanovením platným; obdobně se zavazují postupovat v případě ostatních nedostatků 
této Dohody či souvisejících ujednání. 

2.4. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a 
mimo ni neexistují žádná ujednání v písemné či ústní formě, která by ji doplňovala, 
měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu, a že se tedy ani jedna ze smluvních 
stran nespoléhá na ústní prohlášení druhé smluvní strany, které není výslovně uvedeno 
v této Dohodě. 

2.5. Tato Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze dohodou smluvních stran v písemné 
formě. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či 
jiných elektronických zpráv. 

2.6. Tato Dohoda je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž kupující 
obdrží po dvou vyhotoveních a prodávající obdrží po jednom vyhotovení. 

2.7. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv dle Zákona o registru smluv. Uveřejnění v Registru 
smluv zajistí kupující. 
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2.8. Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají z vůle svobodné a vážné, nikoliv 
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a její obsah považují za určitý a 
srozumitelný. Dohodu si smluvní strany přečetly před jejím podpisem, s jejím obsahem 
bez výhrad souhlasí, což níže stvrzují vlastnoručními podpisy 

 

 

V Praze dne ………………    V Praze dne ………………….. 
 
 
Za prodávajícího:     Za kupujícího: 

  
   

              Jednatel  ředitelka odboru informatiky 
 
 
 
 




