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Dohoda o uznání závazku k náhradě škody
uzavřená podle § 1746 odst. 2. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi

Armádní Servisní, příspěvkovou organizací
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp.zn. Pr 1342 
se sídlem Podbabská 1/1586, 160 00, Praha 6 
IČ: 60460580
zastoupená ředitelem  
(dále jen „AS-PO“)

a

NEPRO stavební a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2399 
se sídlem Útočiště 632, 431 51, Klášterec nad Ohří 
IČ: 273 42 093
zastoupená místopředsedou představenstva  
(dále jen „NEPRO“, společně též „smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli dle § 1743 odst. 2. Občanského zákoníku tuto 
dohodu o uznání závazku k náhradě škody následujícího znění

I.

Smluvní strany uzavřely dne 28. 2. 2017 smlouvu o dílo (č. smlouvy AS-PO U-084-00/17), 
dle níž zajišťovala NEPRO jako zhotovitel rekonstrukci ubytovny v Ruzyni, U prioru 938, 
160 00 Praha 6, objekt C.

II.

Dne 30. 11. 2017 proběhla za účasti zástupců smluvních stran kontrola odstranění vad a 
nedodělků díla uvedeného včl. I této dohody se závěrem, že zadní venkovní schodiště u 
objektu D nebylo uvedeno do původního stavu a v době podpisu této dohody AS-PO jeho 
uvedení původního stavu nepožaduje. Důvodem je, že AS-PO bude realizovat investiční akci 
pod názvem „Ubytovna Praha 6, objekt B - rekonstrukce“ a schodiště u objektu D bude 
budoucí zhotovitel této akce používat pro zajištění jejího materiálního zabezpečení.

III.

Smluvní strany se s ohledem na vzniklou situaci dohodly, že NEPRO zajistí bezplatně 
uvedení schodiště u objektu D do původního stavu na základě písemné žádosti AS-PO po 
ukončení akce uvedené v čl. II. Předpokládaná doba trvání akce „Ubytovna Praha 6, objekt B 
- rekonstrukce“ je do 30. 9. 2018. Schodiště bude uvedeno do původního stavu nejdéle do 
dvou měsíců od obdržení písemné žádosti AS-PO.
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IV.

Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato dohoda je souhlasným, svobodným a vážným 
projevem jejich skuteěné vůle, že smlouvu neuzavřely v tísni nebo za nápadně nevýhodných 
podmínek a že s obsahem této smlouvy souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Tato dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží při 
podpisu této dohody po jednom.

Práva a povinnosti touto dohodou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

Strany nesou veškeré své náklady a výdaje vydané v souvislosti s vyjednáváním, provedením 
a doručením této dohody, stejně jako s plněním závazků vzniklých z této dohody.

Tato dohoda nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany.

Za AS-PO Za NEPRO stavební a.s.
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