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SMLOUVA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ
:ouv!se;

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákďník^,v:piatném znění,
H

mezi těmito smluvními stranami:

ČR-Hygíenická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze,

Sídlo: Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1

zastoupený: MUDr. Zdeňkou Jágrovou, pověřenou zastupováním ředitele

100:71009256

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel" nebo „HSHMP")

David Janča

Sídlo: Na Výsluní 2263, 688 01 Uherský Brod

IČO: 07067241

DIČ: CZ9008224995

(dále jen „dodavatel")

i.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 9. 2020 smlouvu (potvrzená objednávka) č. 248/2020,

jejímž předmětem byla dodávka_ 20 000 ks jednorázových třívrstvých roušek včetně

balného a dopravy.

2. Strana HSHMP je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle smlouvy

uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit

postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „ZRS“).

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo

k řádnému uveřejnění smlouvy uvedené v odsL 1 tohoto článku v Registru smluv, a že

jsou si vědomy právních následků s tím spojených.

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané

smlouvy, sohledem na skutečnost, že obě strany jednaly svědomím 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, jakje dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv

a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen

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.
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2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně

sjednané smlouvy považují 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. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od

okamžiku jejího uveřejnění v Registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných

závazků vyjádřených v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.

4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle ZRS

smlouvy uvedené v čl. I. 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.

H. 11. 2021

v Praze dne V Uherském Brodě dne (LM. 302 4

Hygienická stgnica ňl.m.Fraíiy

Ryrfrstó
sc sfáem

12,110
v

G1
Praze

Praha 1

tftí.295335700.
ČN£

poštovní

Praha 1

přihrádka

S5825011/0710

203

1C 71009256

MUDr. Zdeňka Jágrová David Janča

pověřená zastupováním ředitele

Příloha č. 1 - Smlouva (potvrzená objednávka) č. 248/2020 ze dne 23. 9. 2020
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OBJEDNÁVKA

Doklad OBJEDNÁVKY - 218

ODBĚRATEL • fakturační adresa
Hygienická stanice htav/rtíhO Pr3hV
Rytířská 404/12 
XlO 01 Praha 1

IČ 71000256 Nejsme plátci DPH !!! 

Typ Organizační složka Státu

ODBĚRATEL - dodací adresa
Rytířská ‘m/l Z 
110 01 Praha 1 
Česká republika

Položka
Jednorázové třívrstvé roušky včetné balného a 

dopravy 

Vystavll(a)

Číslo objednávky 248/2020

DODAVATEL
David Jen ičo

Na Výsluní 2263 
688 01 Uherský Brod
Česká republika

IČ Q7067241 BIČ 09008224995

Datum
kMf

vystavení ■ 22.0^ 2C20 Číslo jednací j......
..... .—4—............... ......................... 4—..................... i

[Smlouva

•••*••*••*

Požadujeme;

Térmín dodán
,«»•«••••••••» a •«»«•••**• ••441 •••••••Ml

ZpŮSOb dopravy
*•••• •••••4 ■*•**

Způsob platby
Splatnost faktilíV ! 21 dHŮ

MJ Množství

KS 20 000.00

- 25.09 2020
M.fír................................................................................................................................

| t^eihQtQvostní platba

!««•♦*•••••* • •

Cena/MJ Cena celkcni

Celková cena 94 380.00 KČ

1. Dodavatel prohlašuje, že přebírá řáruKu za jakgst ibvží nvbo dHa po dobu ?4 mésieo.
2. Účel pořízení Komodity; Je uveden v Oběhu dokladu před plánováním a bfipravou operace výdaje
3. V případč prodlení dodavatele má objednatel právo od táto ob;ednávky/smlouw kdykoliv odstoupit 
4* cena; YýSe uvedenou cenu nelze prekro&'t. V ceno jsou zahrnuty v&§k©ré náklady dodavatele.
5, Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních na adresu: sídla objednatele. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu, 

Která je vadna nebo neobsahuje zákonem požadované náležitosti. Čímž 56 její splatnost CUŠÍ.
6. DPH: objednatel není plátce DPH, dodavatel je DlátCQ DPH.
7. Jedno whotovení teto ohjednávkv si oonechte a druhé zašlete zpět s potvrzením o jejím převzetí.

V Praze dne: 22.0S.2020

ju jtuiom v Piolu 
BSAunTviř 00PAui7áéiuí nnnCi:r riUVUbNC wriuMiyifaOwivl UUUCwl

Rytířská 12,110 01 Praha 1
imf * A* ® 75A flflCTMI V w K 4 ^ k-% / /< V4 v’ W ' % fík '•iV l • fc W W WWW « w w | w W WWW # ~ <

Razítku a podpis objednatel

l/h T.vp&čy
dne 2b 1 20SO

O" Ul uLrtíif Br 
IfcO; 07067341

Razítko o podpis dodavatele
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