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DOHODA
o vypořádání závazků

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník" a ,,dohoda")

Niže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami dohoda tohoto
znění:

ČI. I
Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená:
Sídlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

a

Miladou Benešovou, vedoucí Odboru správy majetku
Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
75151481
CZ75151481
ČNB Praha
507432881/0710

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., o.z. Porsche Praha - Prosek

Zastoupená:
Sídlo: Liberecká 12, 182 00 Praha 8
lČ: 47124652
DIČ: CZ47124652
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 12939

(dále jen ,,zhotovitel")

společně též jako ,,smluvní strany"



ČI. ll
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely prostřednictvím objednávky č. 132/2022 ze dne 25. 05. 2022
smlouvu na provedení opravy vozidla V\N TRANSPORTÉR, , které bylo
poškozené při dopravní nehodě - srážka se zvěří. Uvedená objednávka byla vystavena
v souladu s Rámcovou dohodou vedenou pod č. j. PPR-7374-56/ČJ-2019-990640
uzavřenou dne 28. 08. 2019.

2. Objednatel je povinným subjektem pro uveřejňování v registru smluv podle § 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.

3. Obě smluvní strany shodně konstatuji, že do okamžiku sjednání této dohody nedošlo
k uveřejnění objednávky v registru smluv a že jsou si vědomy právních následků s tím
spojených, tj. že objednávka byla na základě § 7 odst. 1 zákona o registru smluv zrušena
od počátku a v důsledku toho byla všechna plnění podle předmětné objednávky poskytnuta
bez právního důvodu.

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyp|ývajících 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 stav
vzniklý v důsledku neuveřejněni objednávky v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto
dohodu.

ČI. Ill
Předmět dohody

1. Na základě výše uvedeného vznikl objednateli závazek z bezdůvodného obohacení vrátit
zhotoviteli plněni, které objednateli provedl bez právního důvodu, a zhotoviteli závazek
vrátit objednateli peněžní částku uhrazenou za provedené plnění.

2. Smluvní strany se dohodly, že si ke dni účinnosti této dohody vzájemně vyrovnají
pohledávky z bezdůvodného obohacení vzniklé v důsledku zrušení původní objednávky
tak, že objednatel si ponechá plněni, které mu již zhotovitel poskytl a zaplatí mu
vyúčtovanou cenu 106 620,00 KČ (slovy: sto šest tisíc šest set dvacet korun českých)
včetně DPH.

3. Objednatel sjednanou částku 106 620,00 KČ (slovy: sto šest tisíc šest set dvacet korun
českých) včetně DPH uhradí zhotoviteli do 21 dnů ode dne nabytí účinnosti této dohody,
čÍmž budou vzájemné pohledávky za provedené plnění z výše uvedené zrušené
objednávky započteny beze zbytku

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou tímto mezi nimi vypořádány vzájemné závazky
ze smlouvy na provedení opravy vozidla a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým
plněním nebudou vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného
obohacení. Tato dohoda nemá vliv na případné nároky objednatele z vadného plnění
zhotovitelem.
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5. Objednatel se tímto zavazuje k neprodlenému uveřejnění této dohody a její přílohy
v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

ČI. lV
Závěrečná ustanoveni

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci obou
smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Nedílnou součást této dohody tvoří objednávka ze dne 25. 05. 2022, na jejímž základě byla
uzavřena původní smlouva na provedení opravy vozidla.

3. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této dohodě výslovně neupravená se řídí
příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Tato dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Za objednatele: Za dodavatele:

V P,aze dne .Ěgls+4 2o2> V Praze dne z-»2z

Milada Benešová
vedoucí Odboru správy majetku

S
ejá n"j

" STŘEDOCESKÉHO
KRAJE
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OBJEDNÁVKA Č. 132/2022
čj.KRps-132912/čj-2022-011506-šUD

Uzavřená dle § 1746 odst. 2, uíkona č. 89 /2012 Sb,, Obcho(/nl'zákonl7r v p/atnéni znění

,?oL|ca

C:»

%": E p ú©"

Kupuj/c/ :
Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje,

Zastoupené : JUDr. Jiřím Drábkem, vedoucí AO
Na Baních 1535
156 00 Praha 5 - Zbrsislav
IČO : 75151481, DIČ : CZ75151481

r
Jméno :
Adresa :
PSČ:
lČ,
Vyřizu,je :
Telefon :

K

Pro(l(íy(7//c/:
PIA CZ spol. s r.o. - Porsche Praha Prosek > l"
Liberecká 12
182 00 Město :Praha 8
47124652 DIČ :" CZ47124652

J K

,Jniéno :
Adresit :
PSČ:
IČ,
Vyřizuje :
Telefon :

Fa/(/llrace na (I(/resll :

, "\Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Na Baních 1535
156 00 Město : Praha 5 - Zbraslav
7515'Ĺ481 DIČ: CZ75151481
V. Foltýnová, email:

Mobil:
""" """"J

Cena za ,jedn. bez Cena za jedn. vC. CELKENI vC. DPHPočet Jedn, Název nmtenálu Typ DPH DPH (21%) (21%)

OPRAVA VOZIDLA PO DN -SRÁŽKA SE 0,00 Kč
ZVĚŘÍ

VW TRANSPORTÉR RZ 40 495,86 Kč 48 999,99 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Cena je obvyklá v miste plnění, předběžná, VC.
DPH a dopravy. Fdcturovanh částka nesmí

přesáhllout Částlui uvedenou na této
objednávce.

C']:'p:[b" 40 495,86 KČ Celkem s DPH 49 000,00 KČ

r Po(h'obnosli pl(7/lt)' :
Bankovní spojení
Útvar - pobočka
Kód banky
Číslo účtu
Naše IČO

K

>
: Česká národní banka
: Praha l
: 0710
: 507432881
, 7515148l

J

Způsob zadáll/z(l/cáz/(y :l § 27 a 31 zákona Č. 134/2016 Sb., j

o zndňvn|líveřejĹIých znk4zek-VZMR I(NMV Č.

45/2016, o zncMvňní veřejných znkňzck)

Da/uni (lo(lán/:Do lO-ti dnů od obdrŽení objednávky l

l Adresa (lo(láy/(y :
krajské ňEDrrELsTvÍ policie
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
NAi&&&H 1535
150 00 PRAHA - ZBRA3LAV

> Datu m :
Způsob úhrady :
Účtujte :
Způsob dopravy :

převodnhn příkazem
fakturou s DPH
.p':S'dávajíčím

\

, Kupllj/c/:

V Praze dne: 25.
Razítko a podpis

J

ľ Prodáva//c/: >,

V Praze dne :

Razítko a mdois :

ŕ Pomániky /př/ponl/nk)' :

Platba po dodání, splatnost faktury .je 21 dnů ode dne.jejlho doručení kupu,jíchnu.
Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý iná platnost originálu a každá smluvní strana obdrží
,jeden výtisk. Platební podmínky, sankce a záruční podmínky jsou řízeny obecně platnými právními předpisy.

\ Na fakturu a dodací|ist uvedie číslo naší objednávky!
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