
Dohoda o narovnání 
CES:1/0101/18 

 
 
Název:                              TSUB,  příspěvková organizace 

Sídlo:                                Větrná 2037, 688 01 Uherský Brod 

Koresp. adresa:                 Nerudova 193, 688 01 Uherský Brod 

IČ:                                   05583926 

Zastoupené:                     Ing. Bohumír Gottfried, ředitel 

Bankovní spojení:            Komerční banka Uherský Brod 

Číslo účtu:                        115 – 3791160257/0100 

Telefon, fax:                     572 805 400 

 
(dále jen „TSUB“) 
 
a 
 
Název:                              elektroben s.r.o. 

Sídlo:                                Vlčnovská 374, 688 01 Uherský Brod 

IČ:                                   023 59 782 

DIČ:                                   CZ 023 59 782 

Zastoupené:                     Jiří Beníček, Josef Beníček, Adam Beníček, jednatelé 

Bankovní spojení:            Československá obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu:                        26254462/0300 

Telefon, fax:                     602 576 163 

(dále jen „elektroben“) 
 
 
uzavírají podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, 

tuto dohodu o narovnání: 
 
 

Čl. 1 
TSUB objednalo formou objednávky u elektroben opravu veřejného osvětlení, tato objednávka je ze 
dne 11.10.2018 pod číslem 478/18/01 - Oprava VO - Výměna kabelu ul. Moravská mezi stožáry 
č. 1254 a 1255 v hodnotě 66.411,- Kč vč. DPH (dále jen „objednávka“) 

 
Objednávka nebyla zveřejněna v registru smluv, jak to má na mysli zákon č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Na základě této neplatné objednávky vystavil elektroben tuto fakturu: 
  

o Faktura č. 2018223 ze dne 19.10.2018 na částku 52.859,- Kč vč. DPH 
 
Fakturu v celkové částce 52.859,- Kč vč. DPH TSUB uhradilo.  
 
 
 

Čl. 2 
Touto dohodou upravují její účastníci mezi nimi sporná práva a povinnosti takto: 
  
Předmětem objednávky je zajištění Opravy VO - Výměna kabelu ul. Moravská mezi stožáry č. 1254 a 
1255, a to v souladu s rámcovou smlouvou na Opravy veřejného osvětlení v Uherském Brodě v roce 
2018 a 2019 č.1/0079/18 a dodavateli se umožňuje fakturace za provedení díla.  
 

Čl. 3 



Závazek specifikovaný v této dohodě nahrazuje sporné práva a povinnosti dle čl. 1 a narovnávají 
právní vztahy mezi výše uvedenými smluvními stranami. Toto ujednání se ovšem nevztahuje na 
případy, které strany zřejmě při uzavírání této dohody nemohly mít na mysli.  
 

Čl. 4 
Celkový závazek TSUB, příspěvkové organizace vůči elektroben s.r.o. zůstává nezměněn a byl 
uhrazen ve výši 52.859,- Kč vč. DPH, slovy: padesátdvatisícosmsetpadesátdevětkorun vč. DPH. 

 
 

Čl. 5 
Elektroben prohlašuje, že již zaplacenou pohledávku přijal a že pohledávka je řádně podložena 
veškerými potřebnými doklady, zejména pak fakturou.  
 
 
 

Čl. 6 
 
Účastníci dohody shodně konstatují, že veškeré jejich vzájemné pohledávky a závazky jsou zcela 
vypořádané a že vůči sobě nemají žádné další nároky.  Zejména pak prohlašují, že faktické plnění ze 
strany elektroben bylo uskutečněno v požadovaném rozsahu a že následně poskytnutá finanční 
úhrada ze strany TSUB, příspěvkové organizace odpovídá v plné míře faktickému plnění. 
Smluvní strany dále prohlašují, že s ohledem na výše uvedené, nebudou nadále vzájemně požadovat 

žádná plnění či navracení bezdůvodného obohacení v souvislosti s realizací oprav veřejného 
osvětlení.   

 
Čl. 7 

Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si dohodu před 
jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí v plném rozsahu, a že ji uzavírají 
svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
 
 

Čl. 8 
Tato dohoda byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení. 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). TSUB, příspěvková organizace zašle tuto dohodu správci 
registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření 
dohody.  
Dohoda je platná dnem jejího podpisu a smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou již od tohoto dne 
vázány všemi jejími ustanoveními. Účinnost dohody nastává dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
 
 
 
V Uherském Brodě dne 07.12.2018 
 
 
 
 
 
Ing. Bohumír Gottfried     Jiří Beníček 
ředitel       jednatel  
 


