
DOHODA O VYPOŘÁDÁNI

Ústav pro státní kontrolu veterinárních bíopreparátů a léčiv
Adresa: Brno, Hudcova 56a, 621 00
Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú.: 31229641/0710
IČ: 19453
Zastoupený: 
(dále jen “ objed

Vladimír Doležal
Adresa:
Bankovní spojení:
IČ:
Zastoupený:
(dále jen „zhotovi

Strakatého 1, Brno 636 00 
2030004319/0800, Česká spořitelna 
66586534

dnešního dne uzavřely tuto dohodu o vypořádání 
(dále jen „dohoda")

I.
Úvodní ustanovení

Objednatel zahájil dne 19.2.2018 Zadávací řízení - VZMR - uzavřená výzva na dodávky s 
názvem „Nábytek sekce inspekce". Smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízeni 
uzavřely dne 12.3.2018 „Smlouvu o dílo ", zhotovitel zaslal objednateli smlouvu, kterou 
objednatel potvrdil dne 12.3.2018, jejíž znění tvoří přílohu ě. 1 této Dohody (dále jen 
„Smlouva").

Na Smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách úěirmosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o registru smluv"). Objednatel při aplikaci kontrolních mechanizmů zjistil, že z 
důvodu administrativního pochybení Smlouva nebyla řádně uveřejněna ve smyslu podmínek 
dle § 5 odst. 1 zákona o registru smluv.

Objednatel uzavírá tuto Dohodu s Prodávajícím za úěelem předcházení hrozící újmě a/nebo 
případným soudním sporům, zachování všech práv Objednatele vyplývajících ze Smlouvy, 
včetně práv vyplývajících z odpovědnosti za vady, ze záruky za jakost a Záručního servisu, 
práv Objednatele na smluvní pokuty, případně na náhradu újmy a za účelem maximálního 
možného naplnění zásad 3E (hospodárnosti, účelnosti a efektivity). Objednatel uzavírá tuto 
Dohodu v souladu s příslušnými metodickými pokyny Ministerstva vnitra, jakožto správce 
registru smluv ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o registru smluv.



Veškeré pojmy uvedené v této Dohodě budou vykládány v souladu s jejich definicí uvedenou 
ve Smlouvě.

II.
Předmět dohody

Zhotovitel dodal Obiednateli dodávku definovanoii v Příloze č. 1 Smlonw Ohiednatel 
uhradil za dodávku siednanou cenu. Smluvní stranv se dohodiv, že si nonechaií iiž noskvtnutá 
nlnění dle Smlonw a touto Dohodou mezi sebou vypořádávají vzájemné závazky související 
s poskytnutím předmětného plnění.

Smluvní stranv se dohodiv, že iiiednání uvedená ve Smlouvě, včetně uiednání o nřevodu 
vlastnického nráva. uiednání o odnovědnosti za vadv. zánice za iakost. Zániěním servisu, 
uiednání o noskvtnutí l icence a nráv duševního vlastnictví, uiednání o smluvních nokiitách a 
náhradě úimv. uiednání o ochraně informací a veškerá další uiednání uvedená ve Smlouvě, 
která maií nodle Smlouw trvat i no dodání nlnění Zhotovitelem a zanlacení ceny 
Objednatelem, se v plné míře uplatní na vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že:

• Objednatel má vlastnické právo k dodanému zboží;
• Obiednatel snlnil řádně a včas novinnost uhradit cenu za dodané zboží. 

Obiednatel nemá novinnost hradit žádné doplatky ceny zboží a Zhotovitel 
nemá právo na žádné další finanční plnění

• nráva a novinnosti z odnovědnosti za vadv. ze zánikv za iakost a Záručního 
servisu dle snecifikace uvedené ve Smlouvě se v nlném rozsahu unlatní na 
zboží dodané Zhotovitelem, nřičemž nro zahálení hěhu zániční dohv a dobv 
noskvtování Zániěního servisu ie rozhoduiící den nodnisu nrotokolu o předání 
a převzetí dodaného plnění oprávněnou osobou na straně Objednatele;

• Obiednateli náleží l icence a veškerá práva duševního vlastnictví dle ujednání 
uvedených ve Smlouvě

• ustanovení Smlouw unravuiící smluvní nokuty a náhradu újmy se uplatní na 
vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem;
• uiednání o ochraně informací a veškerá další uiednání uvedená ve 
Smlouvě, která maií nodle Smlouw trvat i no dodání nlnění Zhotovitelem a 
zanlacení cenv Obiednatelem, se v plné míře uplatm' i na vztah mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem

III.
Závěrečná ustanovení

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním imlného zněm' této Dohody. Uveřejnění této Dohody 
prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel.

Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s neuveřejněním Smlouvy v registru smluv nemá 
žádná ze smluvních stran právo na náhradu újmy.
Práva a povinnosti smluvních stran touto Dohodou výslovně neupravené se řídí právními 
předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy 
souvisejícími.
Tato Dohoda představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Dohody. Tuto 
Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných



dodatků.

Nedílnou součást této Dohody tvon pnloha:
- Smlouva o dílo ze dne 12.3.2018

Smluvní strany prohlašují, že sí tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k ní připojuji svoje podpisy.

V Brně dne IC. M


