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Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 
Se sídlem: Na Františku 845, 549 01 Nové Město nad Metují  
Zastoupená: ředitelkou Hanou Kavkovou 
IČO: 71010076 
Číslo účtu: 78-8856170257/010 
 
jako objednatel, na straně jedné 
 
a 
 
Vladimír Falta 
Se sídlem:  
IČO: 10488511 
DIČ:  
Bankovní spojení:  
 
jako zhotovitel, na straně druhé 

 
 

 
DOHODU O VYPOŘÁDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ   

podle § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 

I.  
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Strany této dohody uzavřely dne 16. dubna 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla 
výroba skříní na lůžkoviny do třídy 1. a 2. třídy (dále jen „Smlouva“).  

2. Na Smlouvu a její metadata se vztahovala povinnost uveřejnění v registru smluv, a to 
v souladu s § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, v platném znění.  

3. Smlouva nebyla v registru smluv zveřejněna a je tak zrušena od počátku.  
 

II. 
VYPOŘÁDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ  

 
1. Navzájem poskytnutá plnění ze Smlouvy, tedy dodávka sjednaného díla ze strany zhotovitele 

a úhrada sjednané ceny díla ze strany objednatele, představují bezdůvodné obohacení ve 
formě plnění ze zrušeného závazku ve smyslu § 2993 občanského zákoníku a strany dohody 
mají povinnost si poskytnutá plnění vydat.  

2. Zhotovitel má povinnost vydat objednateli úplatu 99.840 Kč.   
3. Vydání plnění zhotovitele objednateli není možné. Jelikož zhotovitel plnil za úplatu, má podle 

§ 2999 odst. 2 občanského zákoníku vůči objednateli právo na poskytnutí náhrady za 
bezdůvodné obohacení ve výši poskytnuté úplaty. Objednatel má tedy povinnost poskytnout 
zhotoviteli náhradu ve výši 99.840 Kč.    
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4. Strany této dohody ujednaly vypořádání bezdůvodného obohacení dle čl. II odst. 1 této 
dohody tak, že v souladu s § 1981 odst. 1 a 2 občanského zákoníku své vzájemné 
pohledávky započítávají beze zbytku. Jedná se o pohledávku objednatele vůči zhotoviteli ve 
výši 99.840 Kč specifikovanou v čl. II odst. 2 této dohody a pohledávku zhotovitele vůči 
objednateli specifikovanou v čl. II odst. 3 této dohody.  

5. Strany dohody prohlašují, že po splnění závazků z čl. II této dohody budou veškeré jejich 
vzájemné závazky a pohledávky vyplývající ze Smlouvy zcela vypořádány a že vůči sobě 
z uvedeného titulu nemají žádné další nároky, pohledávky a závazky.   

 
III. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ   
 

1. Obě strany prohlašují, že tuto dohodu uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, její 
obsah podrobně znají a souhlasí s ním.  

2. Tato dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv.  
3. Tato dohoda je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení 

a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jejího 

zveřejnění v registru smluv.  

 

V Novém Městě nad Metují dne 14. 5. 2019. 

 

Objednatel:            Zhotovitel: 

……………..………………………..        ……………..………………………..      
Hana Kavková, ředitelka        Vladimír Falta  
 


