
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ 
 

Smluvní strany: 

 

1. ____________________ 

 

IČ:   __________________ 

 se sídlem:   __________________ 

samostatně jednající:  __________________ 

 telefon:    __________________ 

email:   __________________ 

jako zadavatel veřejné zakázky „__________________“ na straně jedné   

 

 (dále jen „Zadavatel“) 

 

a 

  

2. ____________________ 

 

 IČ:   __________________ 

 se sídlem:   __________________ 

 samostatně jednající:  __________________ 
  bankovní spojení:  __________________ 
 číslo účtu:   __________________ 

 adresa pro doručování:  __________________ 

 telefon:    __________________ 

 email:   __________________ 

 

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

__________________ v __________________, oddíl __________________, 

vložka __________________ 

 

jako poškozený na straně druhé  
 

 (dále jen „Poškozený“) 

 

(Zadavatel a Poškozený v textu této dohody společně též jako „Smluvní strany“ a 

samostatně též jako „Smluvní strana“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 585 a násl.  

zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto  

 

DOHODU O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ (dále jen „Smlouva“): 

 

Článek I 

Prohlášení Smluvních stran 

 

1. Smluvní strany prohlašují, že podle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

příslušného podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon o veřejných zakázkách“) č.j. ÚOHS-



 

 

__________________, ze dne __________________, (dále jen „Rozhodnutí“),  jehož 

účastníky bylo __________________, IČ __________________, sídlem 

__________________, PSČ __________________, zastoupené __________________, 

__________________, jakožto Zadavatel, dále Poškozený - společnost 

__________________, IČ __________________, sídlem __________________, PSČ 

__________________, jednající __________________, __________________, před 

správním orgánem zastoupena na základě plné moci ze dne __________________ 

společností __________________IČ __________________, sídlem 

__________________, __________________, za niž jedná pan __________________, 

jednatel, jakožto navrhovatel, ve věci přezkoumání úkonů Zadavatele učiněných ve 

veřejné zakázce „__________________“ zadávané výzvou k podání nabídky ze dne 

__________________ formou otevřeného řízení podle Zákona o veřejných zakázkách 

(dále jen „Veřejná zakázka“), se Zadavatel dopustil porušení právní povinnosti ve smyslu 

ust. § 420 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, (dále jen „Občanský 

zákoník“). 

 

2. Smluvní strany prohlašují, že porušením povinností Zadavatele deklarovaných v 

Rozhodnutí vznikla Poškozenému škoda a ušlý zisk ve smyslu ust. § 442 Občanského 

zákoníku a tím i nárok na jejich náhradu.  

 

3. Smluvní strany prohlašují, že účelem této Smlouvy je upravit a vypořádat svá vzájemná 

sekundární práva a povinnosti z titulu vzniklé škody Poškozenému v důsledku 

protiprávního jednání Zadavatele dle Rozhodnutí. 

 

 

 

Článek II 

Předmět Smlouvy 

1. Touto Smlouvou se Zadavatel zavazuje uhradit Poškozenému částku ve výši 

__________________,- Kč (slovy: __________________ korun českých), jakožto 

smluvně sjednanou náhradu, a to nejpozději do 15 dnů od podpisu této Smlouvy oběma 

Smluvními stranami. (dále jen „Náhrada“) 

  

2. Zadavatel je povinen Náhradu hradit bankovním převodem na účet Poškozeného č. 

__________________/_____, vedený u __________________. Zaplacením se rozumí 

připsání částky ve výši Náhrady na bankovní účet Poškozeného. 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že okamžikem zaplacení Náhrady Poškozenému podle odst. 1 

tohoto Článku této Smlouvy jsou veškerá jejich vzájemná práva a povinnosti vypořádána 

a že nebudou vůči sobě činit jakékoliv další nároky. 

 

4. Poškozený se zavazuje, že dojde-li ke splnění závazků Zadavatele podle tohoto Článku 

této Smlouvy, zejména dojde-li k zaplacení Náhrady, nebude vůči Zadavateli uplatňovat 

žádné další nároky z titulu náhrady škody týkající se Veřejné zakázky a nebude uplatňovat 

vůči Zadavateli žádný související nárok na úhradu ušlého zisku.  

  

5. Poškozený se zavazuje, že dojde-li ke splnění závazků Zadavatele podle tohoto Článku 

této Smlouvy, zejména dojde-li k zaplacení Náhrady, nebude své další nároky z titulu 

náhrady škody a z titulu práva na úhradu ušlého zisku týkající se Veřejné zakázky 

uplatňovat žalobou u soudu a ani jinak dále vymáhat.  



 

 

 

6. Smluvní strany sjednaly, že tuto Smlouvu uzavírají za účelem smírného a kompromisního 

mimosoudního řešení jejich vzájemných právních vztahů spočívajících ve vzniklém 

nároku Poškozeného na náhradu škody a ušlého zisku.  

 

7. Poškozený se touto Smlouvou pod podmínkou řádného zaplacení Náhrady Zadavatelem 

dle odst. 1 tohoto Článku této Smlouvy a dodržení ostatních ujednání této Smlouvy 

vzdává zbylé části svého nároku. 

 

8. Zadavatel tuto Smlouvu uzavírá za účelem vypořádání nároku Poškozeného na náhradu 

škody a ušlého zisku s tím, že je mu známo, že v případě uplatnění nároku Poškozeného u 

soudu by nárokovaná náhrada škody (a ušlého zisku) byla výrazně vyšší.  

 

 

 

Článek III 

Společná a závěrečná ustanovení 

 

1. Veškeré změny této Smlouvy je možné činit pouze prostřednictvím písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě úplného a vzájemného konsensu obou Smluvních stran. 

Veškeré změny nebo doplňky pořízené ve Smlouvě vlastní rukou, jsou-li opatřeny 

podpisy smluvních stran, mají přednost před ustanoveními Smlouvy, která jsou v tištěné 

podobě. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti, sdělení, výzvy či jiné listiny se 

doručují datovou schránkou nebo doporučeným dopisem prostřednictvím poštovní 

přepravy, a to na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy. Pokud v průběhu plnění této 

Smlouvy dojde ke změně adresy některé ze Smluvních stran, je tato Smluvní strana 

povinna neprodleně písemně oznámit druhé Smluvní straně tuto změnu a to způsobem 

uvedeným v tomto článku. Nebude-li příslušná Smluvní strana na uvedené adrese 

zastižena, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. 

Nevyzvedne-li si příslušná Smluvní strana zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, 

považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se Smluvní strana o doručení 

nedozvěděla.   

 

3. Smluvní strany se touto Smlouvou zavazují při plnění svých povinností stanovených touto 

Smlouvou vyvinout maximální úsilí a poskytnout si navzájem maximální součinnost k 

tomu, aby účel této Smlouvy byl naplněn v co největším rozsahu a v co nejvyšší míře. Po 

dobu platnosti této Smlouvy jsou Smluvní strany svými projevy vázány a zavazují se 

neučinit nic, čím by zmařily práva druhé strany z této Smlouvy. 

 

4. Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny vzájemnou 

dohodou Smluvních stran. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, 

může se kterákoli ze Smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud. 

 

5. Stane-li se nebo bude-li tato Smlouva prohlášena za neplatnou, a to zcela nebo zčásti, 

zavazují se Smluvní strany nahradit příslušné neplatné ustanovení Smlouvy takovým 

ustanovením, které bude nejlépe odpovídat zamýšlenému účelu této Smlouvy, a to do 30 



 

 

dnů poté, kdy se takové ujednání stane nebo bude prohlášeno za neplatné anebo vyjde 

najevo, že je neplatné.  

 

6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními 

stranami.  

 

7. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě 

jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných 

podmínek, že si Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují 

své podpisy.   

 

8. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou provedeních, z nichž každá Smluvní strana obdrží 

po jednom. 

 

 

 

 

V __________________, dne_______  V __________________, dne _________ 

 

 

 

 

 

 

   

   

Zadavatel  Poškozený 

   

 


