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Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení 

uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Dohoda“) 

 
 

I. Smluvní strany 
 
1. Ing. Martin Karas 

Sídlem  : Dětmarovice čp. 688 
IČ     : 13640666 
DIČ   : CZ5804190106 
zastoupen  :  
účet   :  

 
a 

2. Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace 
se sídlem  : Einsteinova 2871/8 
IČ   :  62331388 
DIČ   : CZ62331388 

 Zastoupená :  
účet   :  
(dále jen „objednatel“) 

 
II. 

Předmět smlouvy 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 5. 2018 smlouvu o dílo č. 2/28, jejímž předmětem bylo 
Rekonstrukce elektroinstalace 2. NP budovy školní družiny ZŠ a MŠ Mendelova, Karviná. 
(dále jen „Smlouva“) 

2. Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace je  podle § 2 
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZRS“). 

3. Při dodatečné kontrole subjektem Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, 
příspěvková organizace bylo zjištěno, že Smlouva zveřejněna v registru smluv pod ID: 
5891431 dne 7. 8. 2018 ,nebyla uveřejněna v registru smluv v souladu s § 5 ZRS. Uzavřená 
Smlouva nenabyla účinnosti a byla zrušena od počátku a plnění ze zrušené Smlouvy se stalo 
bezdůvodným obohacením. 

4. V zájmu vypořádání bezdůvodného obohacení smluvní strany sjednávají tuto Dohodu. 
 

III. 
Vypořádání bezdůvodného obohacení 

 
1. Bezdůvodným obohacením na straně zhotovitele je přijaté peněžní plnění ve výši 294 034,68 

Kč bez DPH, které bylo určeno ve Smlouvě.  
2. Bezdůvodným obohacením na straně objednatele je faktické plnění spočívající v Rekonstrukce 

elektroinstalace 2. NP budovy školní družiny ZŠ a MŠ Mendelova, Karviná, které nelze dobře 
vydat ve smyslu ustanovení § 2999 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a hodnota tohoto  plnění odpovídá ceně 
určené  Smlouvou., 

3. S ohledem na výše uvedené smluvní strany považují uzavřením této Dohody výše uvedené 
bezdůvodné obohacení za zcela vypořádané. 

4. Tato Dohoda se jejím uzavřením stává právním důvodem k vzájemnému plnění Smluvních 
stran vymezenému v této Dohodě. 

5. Smluvní strany se dohodly, že se nadále co do právních následků, plynoucích z plnění 
poskytnutého podle Smlouvy a přijatého dle této Dohody, budou řídit ujednáními obsaženými 
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ve Smlouvě, která je Přílohou této Dohody a tvoří závaznou část smluvních ujednání této 
Dohody. 

6. Smluvní strany prohlašují, že se neobohatili na úkor druhé smluvní strany, jednali v dobré víře a 
uzavřením této Dohody jsou jednou provždy vypořádány veškeré vzájemné závazky a 
pohledávky vyplývající ze zrušené Smlouvy. 

 
 

VIII. 
Ustanovení závěrečná 

 
1. Práva a povinnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a 

předpisy souvisejícími. 
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

4. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom exempláři a je uzavřená dnem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je 
datum pozdějšího podpisu a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv. 

5. Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace je povinným 
subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany se dohodly, že povinnost dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí 
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace. 

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v platném znění. 

7. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, a to na 
dobu neurčitou.  

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
 
 
 
 
 
          V …………… dne …..............................        V Karviné dne …..................... 
 
 
 
  ________________________   ________________________ 
 
 


