
Smlouva o vypořádání závazků 

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

I. 
Smluvní strany 

1. Drážní úřad 
se sídlem: Wilsonova 300/8 
               121 06 Praha 2 - Vinohrady   
zastoupen: doc. Ing. Jiří Kolář, Ph.D. 
                ředitel Drážního úřadu  

     IČO: 61379425 

(dále jen „Úřad“) 

a 

2. INADVISORS, s.r.o. 

se sídlem: Staroměstské náměstí 608/10 
               110 00 Praha 1   
zastoupena: p. Daniel Kadlec   
IČO: 28886127  
DIČ: CZ28886127    

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 151124 

(dále jen „Poskytovatel“) 

II. 
Popis skutkového stavu 

1. Smluvní strany uzavřely Objednávku ze dne 21. 10. 2019 ev. č. 175/2019, jejímž 

předmětem byla Asistence formou konzultační činnosti při zpracování kroku č. 7 „Analýza 

současného stavu“ stanoveného Metodickým pokynem pro řízení kvality ve služebních 

úřadech. Fakturace proběhla na základě Předávacího protokolu ze dne 05.01.2020 a 

Akceptačního protokolu ze dne 15.1.2020. 

2. Úřad je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle § 2 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o registru smluv“). 

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo 

k uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv v souladu se 

zákonem, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených. 

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, 

s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy 

a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný 



stav vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany 

tuto smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno. 

III. 
Práva a závazky smluvních stran 

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a 

povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem 

původně sjednané smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. 

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně 

sjednané smlouvy 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 strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od 

okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných 

závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek. 

4. Úřad se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a 

její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru 

smluv. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními 

předpisy.  

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma 

smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve 2 stejnopisech, přičemž Úřad obdrží 

1 a Poskytovatel 1 vyhotovení. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 

a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha Objednávka ze dne 21. 10. 2019 ev. č. 175/2019 

a faktura číslo 201002 ze 17.01.2020. 

V Praze dne:   V………………………dne: 

   

Za Drážní úřad 

doc. Ing. Jiří Kolář, Ph.D. 

ředitel Drážního úřadu 
 

Za INADVISORS, s.r.o.  

p. Daniel Kadlec, 

jednatel 

 

 


