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Tuto dohodu o narovnání uzavírají dle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku 
následující smluvní strany (dále jen „Dohoda“): 

I. Statutární město Přerov, se sídlem Bratrská 34, 750 11 Přerov, IČ: 003 01 825, zastoupené [●], 
[●] 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

II. RotaGroup s.r.o., se sídlem Radyňská 488/8, 362 00 Plzeň, IČ: 279 67 344, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19135, zastoupená 
Ing. Davidem Tunklem, jednatelem 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“). 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Smluvní strany dne 29.8.2012 společně uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo 
provedení projektové dokumentace pro provádění stavby na akci s názvem „Stavební úpravy 
ZŠ u Tenisu, Přerov“ (dále jen „SOD I“), a dále 29.8.2012 smlouvu o dílo, jejímž předmětem 
bylo provedení projektové dokumentace pro provádění stavby na akci s názvem „Stavební 
úpravy ZŠ u Svisle, Přerov“ (dále jen „SOD II“; SOD I a SOD II společně dále jen „SOD“); 

(B) Zhotovitel poskytl Objednateli služby spočívající v dopracování projektové dokumentace dle 
SOD (dále jen „Vícepráce“); 

(C) Smluvní strany vůči sobě mají sporné pohledávky vyplývající ze SOD a Víceprací; 

(D) Smluvní strany si přejí touto Dohodou postavit najisto výši a splatnost vzájemných pohledávek 
a závazků a narovnat tak svá práva a povinnosti vyplývající ze SOD a Víceprací; 

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ: 

1. Sporná práva a povinnosti  

1.1. Dle tvrzení Objednatele nesplnil Zhotovitel řádně své povinnosti vyplývající ze SOD, v důsledku 
čehož Objednatel vůči Zhotoviteli eviduje pohledávku z titulu smluvních pokut v celkové výši 
jistiny 138.245,- Kč. Zhotovitel má za to, že nárokované smluvní pokuty nejsou co do výše po 
právu a jako takové je neuznává. 

1.2. Zhotovitel má za to, že Vícepráce nebyly zahrnuty v odměně vyplývající ze SOD, v důsledku 
čehož Zhotovitel eviduje vůči Objednateli pohledávku na uhrazení dodatečné odměny ve výši  
55 000,- Kč (slovy: padesátpěttisíc korun českých) za provedené Vícepráce, na kterou doposud 
nebylo Objednatelem uhrazeno ničeho. 

1.3. Smluvní strany prohlašují, že vzájemné shora popsané závazky vyplývající ze SOD a Víceprací 
považují ve smyslu ustanovení § 1903 a souvisejících ustanovení Občanského zákoníku za 
sporné. 
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1.4. Smluvní strany dále prohlašují, že žádná ze Smluvních stran k okamžiku účinnosti této Smlouvy 
nepostoupila žádnou pohledávku vůči druhé Smluvní straně na třetí osobu.  

2. Narovnání 

2.1. Smluvní strany se za účelem narovnání vzájemných sporných práv a povinností vyplývajících ze 
SOD a Víceprací dohodly na následujícím narovnání: 

2.1.1. Zhotovitel se v rámci narovnání zavazuje uhradit Objednateli částku ve výši 83 245,- 
Kč (slovy: osmdesáttřitisícdvěstěčtyřicetpět korun českých) bezhotovostním 
převodem na bankovní účet Objednatele, č.ú. [●], vedený u [●], a to nejpozději do 
třiceti (30) dnů ode dne uzavření této Dohody; 

2.1.2. veškeré pohledávky a nároky, a to včetně případných pohledávek vzniklých z titulu 
náhrady škody, úroku z prodlení či smluvních pokut, s výjimkou pohledávky dle čl. 
2.1.1. této Dohody, které vůči sobě Smluvní strany ke dni uzavření této Dohody mají, 
tedy pohledávky vyplývající ze SOD a Víceprací, okamžikem uzavření této Dohody 
v celém rozsahu zanikají.  

3. Vzdání se práva 

3.1. Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle této Dohody, 
nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků 
nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Dohody nebo práva na nápravu anebo 
jakéhokoliv jiného práva podle této Dohody musí být vyhotoveno písemně a podepsáno 
Smluvní stranou, která takové vzdání se činí. 

4. Oddělitelnost 

4.1. Pokud to bude možné, pak každé ustanovení této Dohody bude vykládáno tak, aby bylo dle 
příslušného práva účinné a platné, avšak v případě, že některé ustanovení této Dohody bude 
dle příslušného práva nevymahatelné nebo neplatné, pak bude takové ustanovení neúčinné 
pouze v rozsahu takové nevymahatelnosti resp. neplatnosti a zbývající ustanovení této Dohody 
budou i nadále závazná, platná a účinná. V případě takové nevymahatelnosti nebo neplatnosti 
budou Smluvní strany jednat v dobré víře s cílem dohodnout se na změnách resp. doplněních 
této Dohody, které jsou s ohledem na tuto nevymahatelnost či neplatnost pro splnění záměru 
této Dohody nezbytné. 

5. Rozhodné právo 

5.1. Tato Dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a je 
vykládána v souladu s ním. 

6. Vymezení vůči Občanskému zákoníku 

6.1. Tato Dohoda obsahuje úplné ujednání o předmětu této Dohody a všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly v Dohodě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
Dohody. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Dohodě ani projev učiněný 
po uzavření této Dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními této Dohody a 
nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

6.2. Odpověď Smluvní strany této Dohody, podle ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, 
s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Dohody, ani když 
podstatně nemění podmínky nabídky. 
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6.3. Tato Dohoda není závislá na žádné jiné smlouvě a tímto se výslovně vylučuje aplikace 
ustanovení § 1727 Občanského zákoníku. 

6.4. Smluvní strany tímto pro právní vztahy podle této Dohody a související s touto Dohodou 
vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku: § 1766, 1793, 1796, 1977, 
1978, 1979. 

7. Vyhotovení 

7.1. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá Smluvní 
strana obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

8. Změny 

8.1. Změny nebo doplňky této Dohody musejí být vyhotoveny písemně a podepsány všemi 
Smluvními stranami, přičemž za písemnou formu se pro tyto účely nepovažuje jakákoli forma 
elektronické komunikace. 

9. Účinnost 

9.1. Tato Dohoda nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami. 

9.2. Tato Dohoda byla schválena Zastupitelstvem města Přerova na jeho … zasedání konaném dne 
…………. usnesením č. ….……… 

 
Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, 
připojují své podpisy a prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle 
prosté tísně, zejména tísně finanční. 

 
V ______________dne _____________  V ______________dne _____________ 

   

Statutární město Přerov  RotaGroup s.r.o. 

[●] 

[●] 

 Ing. David Tunkl 

jednatel 

 
 


