
DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.. občanskí' zákoník, ve znční pozdčjších předpisu

(dále jen ,,Dohoda")
Č. 111/2022-MSP-CES

I.
Strany Dohody

Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti
Se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
Zastoupená: Mgr. Elenou Ransdorfovou, ředitelkou odboru informatiky
IČO: 00025429
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spoj ení: Česká národní banka
Číslo účtu:

(dále jen ,,Objednatel")

a

Conceptica s.r.o.
Se sídlem: Rybná 716/24, Praha
Společnost zapsána v obchodním rej střiku vedeném Městským soudem v Praze vložka
115 120, oddíl C
jednající: Ing. Tomášem Hamrem, jednatelem
IČO: 27578348
DIČ: CZ27578348
Bankovní spoj eni: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu:

(dále jen ,,Poskytovatel")

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen ,,Strany" nebo jednotlivě ,,Strana")

II.
Preambule

l. Strany uzavřely dne 27. 5. 2021 servisní smlouvu o údržbě a podpoře informačního
systému výnosy trestních sankci pod č.j. MSP-33/2021-MSP-CES, 9/2021-OI-SML
(dále jen ,,Servisní smlouva"), jejímž předmětem je povinnost Poskytovatele
poskytovat Objednateli plněni zejména dle odst. 1.2 Servisní smlouvy.

2. Objednatel objednal u Poskytovatele provedeni 4. fáze rozvoje aplikace VTS dle
Analýzy VTS jako dílčí plněni dle ČI. 5 Servisní smlouvy na základě objednávky ze dne
30. 5. 2022 pod č.j. MSP-5 1/2021-MSP-CES, 5 1/2021-OI-OBJ/27, kterou Poskytovatel
akceptoval dne 6. 6. 2022 (dále jen ,,Objednávka").
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3. Na Objednávku se vztahovala povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv").

4. Vzhledem ke skutečnosti, že Objednávka nebyla z důvodu administrativní chyby
uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani tři (3) měsíce od jejího uzavřeni, je
Objednávka zrušena od počátku podle § 7 odst. l zákona o registru smluv. Na základě
neplatné Objednávky však již bylo Objednateli plněni dle Objednávky poskytnuto
a Poskytovateli byla Objednatelem uhrazena cena poskytnutého plněni.

III.
Předmět Dohody

l.

2.

3.

4.

Strany shodně konstatuji, že:
a) Poskytovatel poskytl plněni spočívající v provedení 4. fáze rozvoje aplikace

VTS dle Analýzy VTS v rozsahu 32 Člověkodnů v souladu s Objednávkou, což
bylo stvrzeno předávacím protokolem č. 5 podepsaného zástupcem Objednatele
dne 10. 8. 2022.

b) Dne 6.9.2022 byla Poskytovateli uhrazena cena za provedené plnění ve výši
208 000,- KČ bez DPH, z toho DPH Činí 43 680,- KČ, 251 680 KČ včetně DPH,
a to na základě faktury vystavené Objednatelem.

Strany shodně prohlašují, že výše uvedené plnění dle ČI. III. odst. l písm. a) a b) považují
za nesporné a poskytnuté v souladu s Objednávkou, a toto plnění přijímají do svého
vlastnictví.
Strany shodně konstatují, že uzavřením Dohody jsou veškeré jejich vzájemné závazky
a pohledávky vyplývající z Objednávky zcela vypořádané, a že nebudou mít z uvedených
titulů vůči sobě navzájem žádné další nároky, pohledávky a závazky a tímto dochází
k vypořádání bezdůvodného obohacení.
Ujednání této Dohody nemají vliv na trvání Servisní smlouvy, práva a povinnosti z ní
vyplývající, a trvání záruk na plnění realizovaná na základě Objednávky.

IV.
ZávěreČná ustanovení

l.

2.

3.

4.

Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem jejího
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv. Uveřejnění
Dohody prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel.
Práva a povinnosti touto Dohodou výslovně neupravené se řídí právními předpisy České
republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
Strany prohlašují, že pokud se kterékoliv ustanovení této Dohody nebo s ní související
ujednání ukáže být neplatným či nicotným nebo se neplatným či nicotným stane, tak tato
skutečnost neovlivní platnost této Dohody jako celku. V takovém případě se obě Strany
zavazují nahradit neprodleně neplatné či nicotné ustanovení ustanovením platným;
obdobně se zavazují postupovat v případě ostatních nedostatků této Dohody
či souvisejících ujednání.
Dohoda se uzavírá elektronicky.
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5.

6.

Nedílnou součástí Dohody je Příloha č. l - Objednávka pod č.j. MSP-5 1/2021-MSP-CES,
51/2021-OI-OBJ/27 a akceptace Objednávky 51/2021-OI-OBJ/27.
Strany potvrzují, že si Dohodu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem
souhlasí. Na důkaz toho připojuji své podpisy.

Za Objednatele: Za Poskytovatele:

,

Mgr. Elena Ransdorfová
ředitelka odboru informatiky

Ing. Tomáš Hamr
jednatel
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