
Dohoda o narovnání 
dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném 

znění, uzavřená mezi: 

 

 

 

Městská část Praha 3 

Sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3 

IČO: 000 63 517 

DIČ: CZ00063517 

Zastoupena: Mgr. Alexander Bellu, starosta  

(„objednatel“) 

a 

Ing. arch. Hana Špalková 

Sídlo: Otevřená 122, 272 01 Kladno 

IČO: 67275443 

DIČ: neplátce DPH 

 („dodavatel“) 

 

 

 

Čl. 1 

 

(1) Na základě Objednávky č. 2018/0078/OOŽP-OSZK vystavené dne 18. 1. 2018 a akceptované 

dne 29. 01. 2018 mezi účastníky této dohody, byl dodavatel zavázán provést autorský dozor při 

realizaci stavby „Revitalizace Kostnického náměstí“. Objednatel byl zavázán služby akceptovat 

a provést jejich kontrolu a zaplatit za ně sjednanou smluvní cenu ve výši 311 025 Kč. 

 

(2) Uzavřená objednávka mezi shora uvedenými účastníky podléhá dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinnému uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv, přičemž taková smlouva je dle § 6 odst. 1 téhož  zákona účinná 

nejdříve dnem uveřejnění. Objednávka nebyla uveřejněna v registru smluv. 

 

 



Čl. 2 

 

(1) Objednatel dodavateli uhradil sjednanou smluvní cenu ve výši 311 025 Kč na základě níže 

vystavených faktur k Objednávce č. 2018/0078/OOŽP-OSZK: 

 Faktura č. 1802 ze dne 9. 4. 2018 se splatností 30. 4. 2018 v celkové výši 27 300 Kč, 

uhrazena dne 27. 04. 2018; 

 Faktura č. 1803 ze dne 2. 5. 2018 se splatností 25. 5. 2018 v celkové výši 24 375 Kč, 

uhrazena dne 10. 05. 2018; 

 Faktura č. 1804 ze dne 11. 6. 2018 se splatností 29. 6. 2018 v celkové výši 42 250 Kč, 

uhrazena dne 20. 06. 2018; 

 Faktura č. 1805 ze dne 10. 7. 2018 se splatností 24. 7. 2018 v celkové výši 59 150 Kč, 

uhrazena dne 19. 07. 2018; 

 Faktura č. 1806 ze dne 3. 8. 2018 se splatností 17. 8. 2018 v celkové výši 37 700 Kč, 

uhrazena dne 15. 08. 2018; 

 Faktura č. 1807 ze dne 6. 9. 2018 se splatností 20. 9. 2018 v celkové výši 64 350 Kč, 

uhrazena dne 12. 09. 2018; 

 Faktura č. 1808 ze dne 19. 10. 2018 se splatností 2. 11. 2018 v celkové výši 55 900 Kč, 

uhrazena dne 26. 10. 2018 

 

(2) Dodavatel provedl pro objednatele práce dle objednávky v uvedeném časovém úseku a 

objednatel toto plnění akceptoval na základě průběžně prováděné kontroly. 

 

(3) Obě strany tak splnily svůj závazek před účinností smlouvy dle § 6 odst. 1 zákona o registru 

smluv. 

 

Čl. 3 

 

(1) Dodavatel prohlašuje, že v době provádění činností dle předmětu plnění objednateli se cítil být 

akceptovanou objednávkou vázán. 

 

(2) Rovněž objednatel prohlašuje, že při plnění své pohledávky vůči dodavateli se cítil být 

akceptovanou objednávkou vázán a nežádá tak jeho vrácení. 

  

Čl. 4 

 

(1) Účastníci jsou tak na základě této dohody zcela vyrovnáni a nemají vůči sobě v souvislosti 

s výše uvedenou objednávkou žádné závazky či nároky. 



 

(2) Dohoda se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy 

plynoucí z této dohody platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

 

(3) Osoby podepisující tuto dohodu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 

jednat za smluvní stranu. 
 

(4) Obě strany dohody prohlašují, že si dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla 

sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 
 

(5) Tato dohoda je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech s platností 

originálu, přičemž každá strana obdrží 2 vyhotovení. 
 

(6) Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda podléhá režimu zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv, (dále jen „zákon o registru smluv“). Tato dohoda nabývá platnosti 

podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění 

zajistí objednatel. 
 

(7) Uzavření této dohody bylo schváleno dne 19. 11. 2018 na 23. zasedání Rady městské 

části Praha 3 

 

Přílohy: 

1) Objednávka č. 2018/0078/OOŽP-OSZK vystavená dne 18. 1. 2018 

2) Faktura č. 1802 ze dne 9. 4. 2018  

3) Faktura č. 1803 ze dne 2. 5. 2018  

4) Faktura č. 1804 ze dne 11. 6. 2018 

5) Faktura č. 1805 ze dne 10. 7. 2018 

6) Faktura č. 1806 ze dne 3. 8. 2018  

7) Faktura č. 1807 ze dne 6. 9. 2018  

8) Faktura č. 1808 ze dne 19. 10. 2018  

 

 

 

 

 



V Praze dne __. __. 2018 V Praze dne __. __. 2018 

 

 

 

____________________                                                      _________________________ 

Městská část Praha 3 Ing. arch. Hana Špalková 

Mgr. Alexander Bellu  

starosta  


