DOHODA O FINANČNÍM VYROVNÁNÍ
uzavřená dle ust. § 1746 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Dohoda“)
Obecní dům a.s.
se sídlem: Nám. Republiky 1090/5, 111 21 Praha 1
IČ: 272 51 918
DIČ: CZ27251918 (je plátcem DPH)
registrace v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka č. 9990
bank. spojení: ČSOB, Praha 1, č. účtu: 220080516/0300 (CZK)
Zastoupená: předseda představenstva Mgr. Vlastimil Ježek a místopředseda představenstva
Mgr. Jan Lacina
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9990
(dále jen „Obecní dům“)
a
POLYMEDIA s.r.o.
Se sídlem:
Sádky 785/2a, Praha 7-Trója,171 00
IČ:
24782629
DIČ:
CZ 24782629
Bankovní spojení:
2107766419/2700
Zastoupená: Blanka Trepková, jednatelka společnosti
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173836
(dále jen „POLYMEDIA“)
(společně dále také jako „smluvní strany“)
I.
Úvodní ustanovení
1.

Obecní dům uzavřel se společností POLYMEDIA dne 17.3.2022 „Smlouvu o dílo“ (dále jen
„Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek společnosti POLYMEDIA provést dílo spočívající
v zajištění umělců pro realizaci 20. reprezentačního plesu hlavního města Prahy a Obecního domu,
jak je blíže specifikováno ve Smlouvě, který se měl konat dne 2.4.2022 v Obecním domě v Praze.

2.

Vzhledem k epidemiologické situaci související s pandemií COVID – 19 a aktuální situaci na
Ukrajině se smluvní strany dne 28.3.2022 dohodly na ukončení Smlouvy s tím, že Obecní dům
uhradí společnosti POLYMEDIA na úplné vypořádání vzájemných závazků stran z ukončené
Smlouvy finanční vyrovnání specifikované v této Dohodě. S ohledem na tuto skutečnost uzavírají
smluvní strany tuto Dohodu za smluvních podmínek v ní uvedených.
II.
Předmět Dohody

1.

Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s dohodou smluvních stran o ukončení Smlouvy k datu
podpisu této Dohody, činí toto meritorní finanční vyrovnání vzájemných závazků stran vyplývajících
z ukončené Smlouvy tak, že Obecní dům uhradí společnosti POLYMEDIA na úplné vyrovnání
částku celkem ve výši 400 000,- Kč bez DPH, jakožto plnění za společností POLYMEDIA
vynaložené náklady na zajištění umělců pro 20. reprezentačního plesu hl. m. Prahy a Obecního domu
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2.

z titulu Smlouvy (dále jen „Finanční plnění“). Finanční plnění je z hlediska jeho položkového člení
podrobně definováno v nedílné Příloze č. 1 této Dohody.
Smluvní strany považují výši Finančního plnění za odpovídající a za úplné vypořádání všech
finančních závazků Obecního domu vůči společnosti POLYMEDIA z titulu ukončené Smlouvy a
této Dohody. S ohledem na tuto jejich dohodu společnost POLYMEDIA prohlašuje, že úhradou
částky Finančního plnění, uvedené v odst. 1 tohoto článku Dohody, budou beze zbytku vypořádány
veškeré finanční a/nebo naturální závazky Obecního domu vůči společnosti POLYMEDIA z titulu
ukončené Smlouvy a z titulu této Dohody. Společnost POLYMEDIA v návaznosti na to dále
prohlašuje, že nebude do budoucna nárokovat po Obecním domu, jakož i proti Hl. m. Praha,
jakékoliv další finanční a/nebo naturální nároky související s finanční kompenzací poskytovanou
z důvodu vynaložených nákladů spojených a provedených v souvislosti s náklady na zajištění
umělců pro 20. reprezentačního plesu hl. m. Prahy a Obecního domu, jakož i z důvodu předčasného
ukončení Smlouvy.

3.

Finanční plnění uvedené v odst. 1 tohoto článku Dohody bude Obecním domem uhrazeno
společnosti POLYMEDIA podle této Dohody, a to na základě daňového dokladu – faktury
vystaveného společností POLYMEDIA dle této Dohody do 14 dnů po podpisu této Dohody oběma
smluvními stranami, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet POLYMEDIE uvedený v této
Dohodě.

4.

Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu
ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů.

5.

Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Obecnímu domu.
Fakturu je POLYMEDIA povinna doručit na e-mailové adresy: xxxxxx a zároveň na xxxxx.

III.
Závěrečná ustanovení
1.

Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Účinnosti nabývá tato Dohoda dnem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru
smluv. Zveřejnění se zavazuje zajistit Obecní dům bezodkladně po uzavření této Dohody.

2.

Jakékoliv dodatky, či změny této Dohody jsou možné jen písemnou formou spolu s podpisem obou
smluvních stran.

3.

Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá smluvní strana
obdrží jeden (1) stejnopis Dohody. Nedílnou přílohou této Dohody je:
Příloha č. 1 - položková specifikace Finančního plnění.

4.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem důkladně přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,
nikoli v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek, a že jsou zcela způsobilé k právním úkonům.
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V Praze dne 19. 4. 2022

V Praze dne 19. 4. 2022

Obecní dům a.s.

POLYMEDIA, s.r.o.

…………………………………
Mgr. Vlastimil Ježek
předseda představenstva

………..……………………………
Blanka Trepková
jednatelka

………..………………………..
Mgr. Jan Lacina
místopředseda představenstva
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