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Dohoda o narovnání

statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Zastoupená: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 111211222/0800
Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat:

řízení ITI e OSRS MMB
Pověřen podpisem této smlouvy: edoucí Odboru strategického rozvoje

a spoluprá
(dále jen „strana prvá“)

a

as4u.cz, s.r.o.
se sídlem: 00 Praha 6 – Vokovice
zastoupená:
zapsaná v obchodním ze v oddíle C, vložce 150973
IČO: 28884035
DIČ: CZ28884035
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 4200994001/5500
(dále jen „strana druhá“)

(dále také společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli ve smyslu ustanovení § 1903 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), tuto

dohodu o narovnání
(dále jen „dohoda)

I.
Úvodní ustanovení

1. Mezi výše uvedenými smluvními stranami byla dne 30. 3. 2017 uzavřena Smlouva
o vytvoření aplikačního softwaru, která byla stranou prvou evidována pod č. 1617171813
(dále jen „Smlouva“), jejíž obsah je uveden v příloze č. 1 této dohody a je její nedílnou
součástí. Smlouva nabyla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti dne
30. 3. 2017.

2. Dne 20. 2. 2019 uzavřeli smluvní strany Dodatek č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek č. 1“),
jehož obsah je uveden v příloze č. 2 této dohody a je její nedílnou součástí.

3. Dle § 2 zákona o registru smluv bylo povinností strany prvé uveřejnit prostřednictvím
Registru smluv uzavřený Dodatek č. 1 Smlouvy, který je specifikován v odst. 2 tohoto
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článku. Dále dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o registru smluv, nebyla-li smlouva, resp.
dodatek k ní, uveřejněna prostřednictvím Registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy
byla uzavřena, a platí, že byla zrušena od počátku.

4. Smluvní strany deklarují, že Dodatek č. 1 specifikovaný v odst. 2 tohoto článku nebyl
v souladu se zákonem o registru smluv uveřejněn ani do tří měsíců ode dne, kdy byl
uzavřen, a platí, že je zrušen od počátku.

5. S ohledem na zánik smluvního vztahu v souladu s čl. 5 odst. 5.2. Smlouvy dne 30. 6. 2019
mezi účastníky specifikovaného v odst. 1 tohoto článku, neboť změna závazku dle Dodatku
č. 1 byla zrušena od samého počátku, je mezi účastníky sporné, zda účastníky poskytnutá
plnění na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 jsou po dni 30. 6. 2019 plněním na
základě platného právního titulu a účastnici by si měli vrátit vzájemná plnění.

6. Smluvní strany tímto narovnávají svá sporná práva a závazky tak, že právním titulem pro
plnění účastníků, které si tyto poskytly přede dnem účinnosti této dohody bez právního
důvodu, je tato dohoda.

II.
Dohoda o narovnání

7. Smluvní strany narovnávají svá sporná práva a závazky tak, že zakládají nový dvoustranný
závazek, jehož obsah je zcela shodný s obsahem původního závazku, tj. Smlouvy ve znění
Dodatku č. 1, tedy závazku specifikovaného v čl. I odst. 1 a 2 této dohody.

8. Smluvní strany shodně deklarují, že právním titulem pro plnění smluvních stran, které si
tyto poskytly na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 po dni 30. 6. 2019 a zároveň přede
dnem účinnosti této dohody, je tento nově založený smluvní vztah.

III.
Další ujednání

9. Strana prvá se zavazuje, že bez zbytečného odkladu po uzavření dohody, tuto dohodu
uveřejní prostřednictvím Registru smluv dle zákona o registru smluv.

IV.
Závěrečná ujednání

10. Dohoda o narovnání je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, kdy každý účastník obdrží
po jednom vyhotovení.

Přílohy:
1. Smlouva č. 1617171813 o vytvoření aplikačního softwaru
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 1617171813

Za stranu prvou v Brně dne ………………. Za stranu druhou v Brně dne ………………
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