
Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení 

uzavřená dle § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  
předpisů 

I.  

Smluvní strany 

1. Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace  
se sídlem: U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh 

zastoupena: Ing. Janem Štursou, ředitelem školy 
IČO: 00845213 

DIČ: CZ00845213 

(dále jen „objednatel") 

2. Dalibor Šaraj 

se sídlem: Severní 85114, 748 01 Hlučín 

zastoupen: Daliborem Šarajem 

IČO: 41083962 

DIČ: xxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel") 

II.  

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 3. 2019 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 2. 2019, 
jejímž předmětem je provedení díla: 

■ Malby a nátěry vybraných prostor v dí lnách El, E2, D1." Střední školy stavební 
a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava — Zábřeh 

2. Výše uvedený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je dokumentem, na který se vztahuje 
povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv"). 

3. Vzhledem ke skutečnosti, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl bezodkladně uveřejněn 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv, došlo k plnění, které 
se stává bezdůvodným obohacením. 

         III. 

Předmět dohody 

1. S ohledem na to, že již došlo k plnění předmětu smlouvy ve znění dodatku č. 1, se smluvní 
strany dohodly, že si ponechají již poskytnutá plnění vyplývající ze smlouvy ve znění 
dodatku č. 1, a tímto si vzájemně vypořádávají své nároky na vydání bezdůvodného 
obohacení. 



objednatele za zhotovitele 

2. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením této dohody o vypořádání bezdůvodného 
obohacení budou vypořádána veškerá vzájemná práva, povinnosti, pohledávky či závazky 
vyplývající z doposud neuveřejněného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 

 
IV  

Závěrečná ustanovení 

1. Tato dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující obdrží 1 vyhotovení a prodávající 
1 vyhotovení. 

2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

3. Smluvní strany shodné prohlašují, že si tuto dohodu před jeho podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určité, vážně 
a srozumitelné a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede v souladu se zákonem kupující. Dohoda 
bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy. 

V Ostravě dne 29. 4. 2019 V Ostravě dne 29. 4. 2019 

 

 


