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DOHODA O NAROVNÁNÍ, 

ČÁSTEČNÉ UZNÁNÍ DLUHU 
uzavřené podle ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,  

v platném znění 
 

 

mezi účastníky: 

 

Statutární město Přerov 

zastoupené ………………….., na základě pověření dle bodu … usnesení Rady města Přerova 

č. …………. ze dne …… 2017 

se sídlem Přerov, Bratrská 34, PSČ 750 11 

IČ 00301825 

(dále jen účastník č. 1 této dohody o narovnání) 

 

a 

 

JIPAST akciová společnost 

zastoupená Jiřím Steinerem, předsedou představenstva 

se sídlem Hradec Králové, Vážní 400,  PSČ 500 03 

IČ 25944711 

(dále jen účastník č. 2 této dohody o narovnání) 

 

 

Účastníci dohody se na základě úplného konsensu o všech níže uvedených ustanoveních 

dohodli v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to 

zejména zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, na uzavření dohody 

o narovnání tohoto znění: 

 

I. 

Účelem této dohody o narovnání je úprava všech vzájemných, sporných či pochybných práv 

ze smlouvy o dílo  č. SML/633/2012 ze dne 7.10. 2015, kdy předmětem této smlouvy byl  

závazek spol. JIPAST akciová společnost  k provedení montážní práce spočívající v úpravě 

ocelové rozběhové gymnastické dráhy a dodávky atypické pružné trampolínové dráhy 

(tumple truck) včetně všech montážních prací v objektu gymnastické haly v ZŠ U Tenisu, 

Přerov. 

 

Mezi účastníky této dohody je veden spor o zaplacení smluvní pokuty dle čl. X. odst. 5 

smlouvy, když účastník č. 1 tuto vyčíslil částkou ve výši 190.000,- Kč, a to za údajné prodlení 

s odstraněním vady díla v celkové délce 190 dnů, tj. od 6.11.2015 do 13.5.2016.  

 

II. 

V zájmu smírného vyřešení věci, když toto může vést i k časově i finančně náročnému 

soudnímu sporu, dořešení v účetnictví a po vzájemném jednání se účastníci dohodli v této 

věci na tomto narovnání, resp. i částečném uznání tohoto znění: 

 

Společnost JIPAST akciová společnost uznává částečně své prodlení s odstraněním vady díla, 

nikoliv však v takovém rozsahu a za takové období, jako byla vyzvána, neboť účastníku této 

dohody č. 1 bylo doloženo, že doba vyjednávání mezi vedením ZŠ u Tenisu, resp. i jednání 

objednatele díla s konstruktérem trampolíny byla neúměrně dlouhá. Tuto dobu vyjednávání 
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nemohl účastník, spol. JIPAST akciová společnost nijak ovlivnit, přesto byla pouze jemu v 

souladu s uzavřenou smlouvou vyčíslena smluvní pokuta ve výši 190.000,- Kč za dobu 

vyjednávání a hledání jiného technického řešení do okamžiku nahrazení otevřeného konce 

trampolíny (open-end). 

 

Z důvodu nemožnosti užívat trampolínu po dobu reklamace a odstraňování vad díla tak  

účastník č. 2, tedy společnost JIPAST akciová společnost částečně uznává, že uhradí částku 

ve výši 50.000,- Kč jako smluvní pokutu. Současně žádá orgány obce, aby mu zbývající část 

vyměřené smluvní pokuty odpustilo. V případě prominutí bude tato částka poukázána 

nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření této Dohody. 

 

III. 
Účastníci prohlašují, že tímto narovnáním jsou upravena jejich veškerá vzájemná práva 

z titulu smlouvy o dílo  č. SML/633/2012 ze dne 7.10. 2015, resp.  z titulu zaplacení smluvní 

pokuty dle čl. X. odst. 5 smlouvy za prodlení s odstraňování vad díla, která byla doposud 

sporná nebo pochybná a dále prohlašují, že vůči sobě nemají z uvedeného právního důvodu 

žádné další nevypořádané nároky. 

 

Tato dohoda o narovnání je platná dnem jejího podpisu oběma účastníky. 

 

Případné změny nebo dodatky této dohody vyžadují písemnou formu a jsou podmíněny 

souhlasem obou účastníků. Tato dohoda byla schválena v orgánech Statutárního města Přerov 

dne _____, číslo usnesení _________. Z důvodu procesní opatrnosti pro případné další vedení 

sporu účastník č. 2 uvádí, že v případě neschválení této dohody o narovnání není platné ani 

částečné uznání dluhu co do částky 50.000,- Kč. 

 

IV. 

Tato dohoda se vypracovává ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží po 

jednom. 

 

Účastnící prohlašují, že si dohodu před jejím podpisem přečetli, že obsahuje jejich pravou a 

skutečnou vůli prostou omylu nebo nátlaku, a že nebyla uzavřena v tísni za nápadně 

nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.   

 

 

 

V Přerově dne ________ 2017 

 

 

 

 

 

_________________________              _________________________            

      Statutární město Přerov                                                 JIPAST akciová společnost 

              zastoupené                                                                         zastoupená 

           Jiřím Steinerem, předsedou představenstva 


