
SMLOUVAOVYPOŘÁDÁNĹZÁVAZKŮ

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

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo :Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
zastoupený:
lČ: 72050250
DIČ: CZ72050250
(dále jen ,,objednatel")

a

Zdeněk Svoboda
sídlo :jiřího Purkyně 333/28, 500 02 Hradec Králové
zastoupený:
lČ: 11022931
DIČ:
(dále jen ,,dodavatel")

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.12.2020, 30.06,2021, 20.12.2021, dodatky smlouvy,
jejímž předmětem bylazměna termínu dokončení dílaopravy podlah.Tato smlouva byla
uzavřena v souladu s výsledkem zadávac/ho řízení na výběr dodavatele díla.

2. Objednatelje povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluva má povinnost ,
uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č, 340/2015 Sb., zákono registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZRS").

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání těchto ijQdatků smluv
nedošlo k uveřejněni dodatků smluv uvedených 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|ývajícic,h -z fSůvodně sjednané
smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím ŕ.závaznosti
uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly,
a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v Registru smluv,
sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále.uvedeno..

.. .

ll.
Práva a závazky smluvních stran

1, Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně 'stvrzují, že obsafĹ vzájemných práv
a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen
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textem původně sjednané smlouvy', která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty
se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou a počítají se od uplynutí 31 dnů od data
jejího uzavření.

2. Smluvní strany proh|ašujľ, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně
sjednané smlouvy považujl za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně
poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky
z titulu bezdůvodného obohacení.

3. 3m\uvn\ s\rany proh\akuj\, že ve§keúí budouá p\něn\ z\é'tO $m\Duvy, k\erá máji být od
okamžiku jejího uveřejnění v RS plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků
vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.

4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle
ZRSsmlouvy uvedené v ČI. l. odst. 1 této smlouvy,se tímto zavazuje druhé smluvní straně
k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv
v souladu s ustanovením § 5 ZRS.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý

s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis,

. 28\ AI. Lou_V Pardubidch dne

r'P ', " ' ' ' l'

V Pardubicích d,, at?í' M Ab u

Příloha č. 1 - Ďodatek č.i ze dne14,12.2020, Dodatek Č.2 ze dne 30.6,2021, Dodatek Č.3 ze
dne 20.12.2021

' V případě jakýchkoll změn smlouvy na veřejnou zakázku musí být tyto změny v souladu s § 222 zákona
č. 134/2016, q zadávání veřejných zakázek, jinak by mohl být postup zadavatele považován za přestupek dle
§ 268 tohoto zákona,
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DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo

Č. KRPE-13386-1/ČJ-2020-1700MU
uzavřená dle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále také ,,smlouva o dílo")

Smluvní strany
Objednatel:

název:
sídlo:
právní forma:
lČ:
DIČ:

zastoupený:
bankovní spojeni:

čísb účtu:
tel., e-mail:

Česká republika - Krajské ředitelstvI policie Pardubického kraje
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
organizační složka státu
720 50 250
CZ72050250

ČNB

11234881/0710

Zhotovitel:

Název: Zdeněk Svoboda

Sídlo: Jiřího Purkyně 333/28, 500 02, Hradec Králové - Pražské Předměstí
zastoupený:
lČ: 11022931
DIČ:

Bankovní spojeni: čsob a.s, Hradec Králové
Číslo účtu: 178846492/0300

Telefon, e-mail:
Zapsán v Živnostenském rejstříku Hradec Králové

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-13386-1/ČJ-2020-
1700MU (dále také ,,smlouva o dílo") dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění odst. 3, článek
ll. ,,MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ" původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto
dodatku.

ll. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků v termínu do
30,06.2021.



Ill. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1, Ostatnl podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy
nemění.

2. Smluvní strany prohlašuji, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí
s nim. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovifel a
jeden objednatel.

4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních
stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

5. Smluvnl strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejni Krajské
ředitelstvI policie Pardubického kraje.

14 -12- 2020
V Pardubicích dne

V Pardubiclch dn,.,. .,.·.!L. 2c' 2c'
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DODATEK Č. 3
ke smlouvě o dílo

Č. KRPE-13386-1/ČJ-2020-1700MU

uzavřená dle § 2586 a nás|edujicich zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále také ,,smlouva o dílo")

Smluvní strany
Objednatel:

název:
sídlo:
právni forma:
lČ:
DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:
tel., e-mail:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
organizační složka státu
720 50 250
CZ72050250

ČNB

11234881/0710

Zhotovitel:

.Název: Zdeněk Svoboda
Sídlo. Jiřího Purkyně 333/28, 500 02, Hradec Králové - Pražské Předměstí
Zastoupený: ' '
lČ: 11022931

.DIČ: " - ·
e

Bankovní spojeni: čsob a.s. Hradec Králové " ·
.. ,Číslo účtu: 178846492/0300 .

.. .. .Telefon, e-mail:
Zapsán v Živnostenském rejstříku Hradec Králové ' .' · '

r
Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRP&i3386-1/Čj-2020-

1700MU (dále také ,,smlouva o dílo") dohodly, že tímto dodatkem smlouyy se. mění odst. 3, článek
íl. ,,MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ" původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto
dodatku.

.
ll. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků v termínu do
31.12.2022.
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Ill. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy
nemění.

· 2. Smluvní strany prohlašuji, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souMasís ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a
jeden objednatel.

4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsáni zástupci obou smluvních
stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinností nabývá dnem uveřejněni v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejni Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje.

2!) m- 2021
V Pardubicích dne

29 -12- 2021
V Pardubicích dne... .00 ··· ···Zdéněk Svoboda

p

70

: ..
""

"

:
'G.!'i :O 'j;

ď"

::í Č} , , P '

P

r
":'. ·

.

.. .. .

. . .
.

d
0 . ,

0

'.f

ď
P

r b

2

Page 1/1



DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo

Č. KRPE-13386-1/ČJ-2020-1700MU
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

(dále také ,,smlouva o dílo")

Smluvní strany
Objednatel:

název:
sídlo:
právní forma:
lČ:
DIČ:

zastoupený:
bankovní spojení:

číslo účtu:
tel., e-mail:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
organizační složka státu
720 50 250
CZ72050250

ČNB

11234881/0710

Zhotovitel:

Název: Zdeněk Svoboda
Sídlo: Jiřího Purkyně 333/28, 500 02, Hradec Králové - Pražské Předměstí
Zastoupený:
lČ: 11022931
DIČ:

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 178846492/0300

Telefon, e-mail:
Zapsán v Ž'vnostenském rejstř'ku Hradec Králové

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-13386-1/ČJ-2020-
1700MU (dále také ,,smlouva o dílo") dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění odst. 3, článek
II. ,,MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ" původní uzavřené smlouvy o dílo včetně dodatku č, 1 a to tak, jak je
uvedeno v tomto dodatku.

Il. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků v termínu do
31.12.2021.



Ill. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy
nemění.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí
s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a
jeden objednatel.

4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních
stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne G. Zo ZA . . 3 C). G. Ld ZAV Pardub|c|ch dne................
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