
Dohoda o narovnání 

Státní fond rozvoje bydlení 
se sídlem Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2 
zastoupený ředitelem:  
IČO: 70856788 
Bankovní spojení: 
(dále jen „SFRB") 

a 

Actinet informační systémy s.r.o. 
se sídlem U Bulhara 3, 110 00 Praha 1 
jednající: , jednatelem 
IČO: 25552635 
DIČ: CZ25552635 

smnl fond rozvoje bydlenl 
Podatelna Praha 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
B000348653 
Ev.č.: 16468/18-SFRB 
Listy/příl.: 2/1 Doš=-10-: -29-.6-.2-01-8 -1-1 :-00 
Člslo jednacl: / 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 
vložka 67393 
Bankovní spojení:    
(dále jen „Dodavatel") 

(společně také jako „Smluvní strany") 

uzavřeli tuto dohodu o narovnání (dále jen „Dohoda"). 

Čl. 1 

1. Na základě Smlouvy o dodání, instalaci a svěřené správě bezpečnostní brány (firewallu), 
uzavřené dne 27.11.2013 mezi Smluvními stranami této Dohody a příslušných dodatků 
(dále jen „Smlouva"), provádí Dodavatel pro SFRB svěřenou správu firewallu dle čl. III. 
Smlouvy a poskytuje SFRB licenci dle čl. V. Smlouvy. 

2. Podle čl. II. odst. 4 Smlouvy provádí Dodavatel svěřenou správu firewallu po dobu 5 let 
od data předání a převzetí firewallu SFRB. 

3. Podle čl. V. odst. 4 Smlouvy poskytuje Dodavatel SFRB licenci na software, který je 
součástí firewallu, včetně pravidelného poskytování aktualizací signatur po dobu 5 let 
ode dne převzetí firewallu. 

4. Dle čl. XIII odst. 1 O Smlouvy je tato uzavřená na dobu určitou, a to na 5 let ode dne převzetí 
firewallu. 

Čl. 2 

1. Účelem této Dohody je smluvně napravit nejednoznačnost okamžiku předání a převzetí 
firewallu z důvodu postupného sepsání dvou předávacích protokolů, které stvrzují předání 
a převzetí firewallu dle čl. VII. Smlouvy a na základě této úpravy stanovit den, do kdy je 
Smlouva platná a do kdy bude Dodavatel dle Smlouvy provádět svěřenou správu firewallu 
a poskytovat licenci na software, který je součástí firewallu. 

2. První předávací protokol byl oprávněnými zástupci Smluvních stran sepsán dne 20.12.2013. 
Druhý předávací protokol byl oprávněnými zástupci Smluvních stran sepsán dne 



30.07.2014. Daňový doklad (faktura) byl Dodavatelem vystaven na celou sjednanou částku 
za dodání firewallu (1.078.493 Kč včetně DPH) dne 20. 12. 2013 a SFRB jej uhradil dne 
31. 12. 2013 . 

3. První předávací protokol splňuje požadavky dle Smlouvy a osvědčuje předání a převzetí 
firewallu SFRB ke dni 20.12.2013. Smluvní strany tímto sjednávají, že k předání a převzetí 
firewallu došlo 20.12.2013. 

4. Smluvní strany sjednávají, že závazek Dodavatele poskytovat svěřenou správu firewallu 
dle čl. III. Smlouvy uplyne 20.12.2018 v souladu s čl. II. odst. 4 Smlouvy a s touto 
Dohodou. 

5. Smluvní strany sjednávají, že závazek Dodavatele poskytovat SFRB licenci dle čl V. 
Smlouvy uplyne 20.12.2018 v souladu s čl. IV. odst. 4 Smlouvy a s touto Dohodou. 

Čl. 3 

Touto Dohodou upravují Smluvní strany podle § 1903 a násl. z.č. 89/2012 Sb. , občanský 
zákoník, všechna vzájemná práva a povinnosti . 

Čl. 4 

1. Dodavatel prohlašuje, že již zaplacenou část pohledávky SFRB dle Smlouvy přijal ve shora 
uvedené výši a že celá pohledávka je řádně podložena veškerými potřebnými doklady 
v písemné formě a podepsané oběma Smluvními stranami. 

2. Dodavatel a SFRB svým podpisem stvrzují, že souhlasí v plném rozsahu s obsahem této 
Dohody. 

Čl. 6 

Po splnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy a této Dohody, budou Smluvní strany 
zcela vyrovnány a nebudou mít vůči sobě v souvislosti se Smlouvou žádné závazky, či nároky. 
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