
Smlouva o vYpořádáni závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění, mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Kontaktní adresa: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČO: 75151502

DIČ: CZ75151502

Zastoupená: RNDr. Ing. René Tichý, vedoucí odboru rozpočtu a účetnictví

(dále jen ,,KŘP Msk")

a

Název: KORAS Reality s.r.o.

Sídlo: Soukenická 877/9, Ostrava

Kontaktní adresa: Soukenická 877/9, Ostrava

IČO: 26813963

(dále jen ,,dodavatel")

L

Popis skutkového stavu
1. KŘP Msk objednalo u dodavatele objednávkou ze dne 13. září 2022 ubytování a

stravováni při semináři zaměřeném na zefektivnění toku předávaných informaci
v rámci Společných center. Celková hodnota objednávky činila 106.700,- KČ
(včetně DPH). Objednávka nebyla v registru smluv zveřejněna.

2. KŘP Msk je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv a má povinnost
objednávki. zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy do-
šlo k pozdrímu uveřejnění objednávky uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru
smluv, a že' jsou si vědomy právních následků s tím spojených.

4. v zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyp|ývajÍcĹch z původně sjednané
objednávky ze dne 13. září 2022 a s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly



s vědomím závaznosti objednávky a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzá-
jemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění objed-
návky uvedené v odst. 1 v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto srn|c)uvu
ve znění, jak je dále uvedeno.

íl.

Práva a závazky smluvních strarí
1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzu,ji, že obsah vzájeniných práv a

povinnosti, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen
textem původně sjednané objednávky, která tvoří pro tyto účely přílohu této
smlouvy. L.hůty se rovněž řídí dle původně sjednaného smluvního vztahu založe-
ného objednávkou ze dne 13. záři 2022.

2. Smluvní strany prohlašuji, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě pů-
vodně sjednané objednávky považuji za plněni dle této smlouvy a že v souvislosti
se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vznášet vůči druhé smluvní straně
nároky z titulu bezdůvodného obohaceni.

3. KŘP Msk, které je povinným subjektem pro zveřejňováni v registru smluv, se tímto
zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kom-
pletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru
smluv.

Hl.

Závěrečná us:tanovení
1, Tato smíc uva o vypořádáni závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru

smluv.
2. Tato smlcmva o vypořádáni závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý

s hodnotcu originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

V Ostravě dne 31. října 2022

za KŘP Msk

Příloha č. 1 -' objednávka ze dne
KRPT-31834-8/ČJ-2022-0700FP

V d,,

13. Záři 2022


