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Dohoda o narovnání 
 

 

Smluvní strany: 

 

Středočeský kraj 

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov 

zastoupený Mgr. Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje 

IČ: 708 91 095 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

InQool a.s. 

Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno 

zastoupená Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Peter Halmo, členové představenstva společně 

IČ 292 22 389 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

 

uzavírají v souladu s § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 

znění, na základě vzájemného a úplného konsensu o všech níže uvedených ustanoveních v 

zájmu vypořádání svých sporných nebo pochybných práv následující tuto Dohodu o narovnání 

vedenou v evidenci objednatele pod ev. č. S-3058/ŘÚDI/2022 (dále jen „Dohoda“): 

 

 

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

 

 1. Účastníci této Dohody uzavřeli dne 4. 11. 2020 smlouvu o dílo vedenou v evidenci 

objednatele pod č. S-7474/MJT/2020 s názvem „Dodání a podpora – participativní 

rozpočet“ (dále jen „Smlouva“). Dílo zahrnovalo implementaci a rozšíření Informačního 

portálu Participativního rozpočtu a poskytnutí servisní podpory na 24 měsíců ode dne 

uvedení kompletního díla do produkčního provozu. Realizace díla byla rozdělena do čtyř 

etap označených A, B, C a D. 

 

 2. Etapa A díla byla předána objednateli dne 31. 5. 2021, tedy prodlení s jejím předáním činilo 

61 dnů oproti termínu stanovenému ve Smlouvě. Etapa B byla předána objednateli dne 

31. 8. 2021, tedy prodlení s jejím předáním činilo 92 dnů oproti termínu stanovenému ve 

Smlouvě. Etapa C byla předána objednateli dne 15. 12. 2021, tedy prodlení s jejím 

předáním činilo 106 dnů oproti termínu stanovenému ve Smlouvě. Etapa D je realizována 

pevný počet měsíců počínaje předáním etapy C. 
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II. 

Sporná nebo pochybná práva a stanoviska stran 

 

 1. Mezi objednatelem a dodavatelem existují nejasná a sporná práva v souvislosti s pozdním 

předáním části díla – Etapy A, Etapy B a Etapy C, kdy zhotovitel byl s jejich předáním 

v prodlení, a nárokem objednatele na úhradu smluvní pokuty za pozdní předání částí díla. 

V souvislosti s pozdním předáním výše uvedených částí díla mohl vzniknout objednateli 

nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 474.880 Kč, který však zhotovitel rozporuje.  

 

 2. Mezi stranami tak vznikl spor, zda dílo dle Smlouvy (jeho specifikované části) bylo 

provedeno řádně a včas, zda prodlení bylo zaviněno dodavatelem, případně v jaké jeho 

části, zda se na vzniku prodlení podílel objednatel, a zda objednateli vznikl nárok na 

zaplacení smluvní pokuty z titulu prodlení dodavatele s dokončením a předáním 

bezvadného díla, případně v jaké výši. Mezi smluvními stranami jsou tedy sporná nebo 

pochybná následující vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy: 

a) právo objednatele na zaplacení smluvní pokuty, respektive její výše, z titulu 

prodlení dodavatele s dokončením bezvadného díla dle Smlouvy.  

 

 3. Dodavatel má za to, že nedodržení původního smluvního termínu dokončení díla bylo 

způsobeno pozdním zahájením činností souvisejících s plněním díla ze strany objednatele, 

kdy dodavatel podal nabídku do výběrového řízení dne 9. 10. 2020, smlouva byla 

podepsána ze strany objednatele 4. 11. 2020, zveřejnění Smlouvy v registru proběhlo 

12. 11. 2020. Zahájení činností ze Smlouvy bylo ve spolupráci s objednatelem provedeno 

ale až 27. 1. 2021, tedy 76 dní po zveřejnění Smlouvy v registru smluv. Toto společné 

zahájení bylo nezbytné pro realizaci díla a zhotovitel sám nemohl začít s realizací díla 

dříve. 

 

 4. Dále Dodavatel prohlašuje, že plnění díla bylo závislé na datech a informacích od třetích 

osob, jejichž zajištění realizoval objednatel. I s ohledem na problémy při získávání dat a 

informací od těchto třetích osob tak zhotovitel nebyl objektivně schopen dodržet termíny 

pro realizaci díla dle Smlouvy. Tento důvod byl uveden i v předávacím protokolu k etapě 

A a etapě C.  

 

 

III. 

Předmět narovnání a shoda stran Dohody 

 

 1. Předmětem narovnání na základě této Dohody jsou sporná nebo pochybná práva 

a povinnosti mezi účastníky této Dohody uvedená v čl. II. této Dohody. 

 

 2. Pro vyloučení všech případných pochybností strany této Dohody uvádějí, že předmětem 

této Dohody nejsou nároky objednatele týkající se bezvadného provedení díla, jakož i 

odstranění záručních vad, které nejsou výslovně uvedeny v čl. II této Dohody, jakož ani 

další výslovně neuvedené nároky objednatele uvedené ve Smlouvě, či vyplývající ze 

Smlouvy či zákona.  
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 3. Objednatel po podrobném přezkoumání tvrzení zhotovitele uvedených v čl. II. odst. 3. a 4. 

prohlašuje, že s uvedenými tvrzeními souhlasí. 

 

 4. Vzhledem k tomu, že nárok objednatele na úhradu smluvní pokuty za prodlení s předáním 

díla vychází dle Smlouvy z prodlení zhotovitele, a vzhledem k tomu, že prodlení 

s předáním díla bylo způsobeno z části i na straně objednatele a z části i na straně třetích 

subjektů, které zajišťoval objednatel, a které měly předávat zhotoviteli relevantní data 

k realizaci díla, jak je uvedeno v čl. II. odst. 3. a 4. , dohodly se smluvní strany, že prodlení 

v délce: 

a) 76 dní – za prodlení způsobené pozdním zahájením prací v souvislosti se schůzkou, 

které se musel účastnit objednatel, a 

b) 19 dní – za prodlení způsobené pozdním předáním dat ze strany třetích subjektů, 

nebude započítáváno do celkového prodlení zhotovitele s realizací díla. 

 

 5. Celkový počet dnů prodlení s realizací jednotlivých etap činí 106 dnů. Po odečtení celkem 

95 dnů, jak je uvedeno výše, na kterých se smluvní strany dohodly, činí prodlení 

zhotovitele s předáním díla či jeho částí 11 dnů. Této délce prodlení odpovídá dle Smlouvy 

smluvní pokuta ve výši 49.280 Kč (slovy čtyřicetdevěttisícdvěstěosmdesát korun českých). 

 

 

IV. 

Způsob narovnání 

 

 1. Veškerá práva a povinnosti, resp. nároky a závazky účastníků, která jsou předmětem 

narovnání dle čl. III. této Dohody, účinností této Dohody zanikají a nahrazují se 

následujícími právy a povinnostmi smluvních stran: 

a) zhotovitel je povinen zaplatit objednateli částku ve výši 49.280 Kč (slovy 

čtyřicetdevět tisíc dvěstěosmdesát korun českých) jako sjednanou smluvní pokutu 

dle čl. X. odst. 1. Smlouvy za prodlení s řádným předáním díla. Tato částka je 

stanovena jako součin smluvní pokuty za den prodlení se zhotovením díla, která 

byla stanovena Smlouvou na 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení a 

počtu dnů prodlení, kterých bylo 11. 

 

 2. Zhotovitel je povinen částku uvedenou v předchozím odstavci uhradit objednateli na jeho 

bankovní účet, jak je uveden ve Smlouvě, do 30 dnů od podpisu této Dohody. 

  

 

V. 

Závěrečná ustanovení 

 

 1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího oboustranného podpisu oprávněnými zástupci 

smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.  

 

 2. Tato Dohoda může být měněna pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

 3. Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF/A, a je podepsána 

zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných 



 

 

Dohoda o narovnání 

Ev. č. Poskytovatele: S-3058/ŘÚDI/2022 

Stránka 4 z 4 

 

certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Dohodu v elektronické podobě s 

uznávanými elektronickými podpisy. 

 

 4. V případě, že se některé ustanovení této Dohody ukáže neplatným nebo neúčinným, 

zůstávají ostatní ustanovení této dohody platná a účinná. Smluvní strany nahradí neplatné 

či neúčinné ustanovení Dohody ustanovením jiným, platným a účinným, které svým 

obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 

 

 5. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel tuto Dohodu uveřejnil dle zák. č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, a prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této Dohody v jejím plném znění a 

že Dohoda neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem 

uveřejnění.  

 

 6. Účastníci této Dohody potvrzují autentičnost této Dohody svým podpisem. Zároveň 

prohlašují, že si tuto Dohodu přečetli, že byla uzavřena po vzájemné dohodě podle jejich 

pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz tohoto pak připojují své podpisy. 

 

 7. Uzavření této Dohody bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 

028-15/2022/ZK ze dne 25. 4. 2022. 

 

 

 

 

V Praze dne ____________     V Praze dne ____________ 

za InQool a.s.       za Středočeský kraj 

 

 

 

_________________________ _________________________ 

          Mgr. Tibor Szabó       Mgr. Petra Pecková 

          člen představenstva                      hejtmanka 

 

           

 

 

 

_________________________ 

         Mgr. Peter Halmo 

         člen představenstva   
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