
Dohoda o narovnání 

 
 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. 

se sídlem Květnové náměstí 391, Průhonice, PSČ 252 43 

IČO: 00027073 

DIČ: CZ00027073 

zastoupený: Doc. RNDr. Ivanem Sucharou, CSc., ředitelem ústavu (dále jen „VÚKOZ“) 
 

a 

 

SAKO Brno, a.s. 

se sídlem Jedovnická 2, Brno, PSČ 628 00 
IČO: 60713470 

DIČ: CZ60713470 

zastoupená: xxxxxxxxxxxxx, ředitelem  (dále jen „SAKO“) 

 

společně též jako „smluvní strany“ 

uzavírají dnešního dne tuto 

dohodu o narovnání 

 
Článek 1 

Předmět narovnání 

1. Smluvní strany považují za nesporné, že dne 25.4.2018 uzavřely smlouvu č. 0033/18/950 o 

převzetí a svozu odpadu, na jejímž základě společnost SAKO zajišťuje převzetí a svoz 

odpadu na adrese Lidická 25-27 v Brně. VÚKOZ za tuto službu společnosti SAKO řádně 

platí na základě vydaných faktur.  

 

2. Ze strany VÚKOZ nedošlo ke vložení předmětné smlouvy do registru smluv. 
 

3. Zákon uvádí, že smlouvy, na které se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv, 

nabývají účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Plnění by tedy správně mělo proběhnout až 

po uveřejnění v registru smluv.  

 

4. U VUKOZ nedošlo k  uveřejnění v registru, čímž se dopustil porušení výše 

uvedené povinnosti. 

 

 
Článek 2 

Předmět narovnání 



Smluvní strany se s ohledem na výše popsané dohodly, na níže uvedeném narovnání: 

 

- smluvní strany prohlašují, že mají všechny závazky ze smlouvy plynoucí řádně 

vypořádány a nebudou dále proti sobě míti žádné další nároky; 

- bezdůvodné obohacení nebude ani jedna ze smluvních stran v budoucnu nárokovat. 

 

 
Článek 3  

Závěrečná ustanovení 

1. Tato dohoda o narovnání, včetně prohlášení o řádném vypořádání závazků, bude zveřejněna 

v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „registr smluv“) tak, aby bylo zřejmé, že toto administrativní opatření neovlivnilo 

plnění smlouvy. 

 

2. Uveřejnění v registru smluv zajistí VÚKOZ. 

 

3. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu a v účinnost uveřejněním v registru smluv. 

Je vyhotovena ve 2 exemplářích s platností originálu, po jednom pro každou ze smluvních 

stran. 

 
 

V Průhonicích dne ……...2019 

 

Za VÚKOZ: Za SAKO Brno a.s. 

 

 

 

 

………………………………. ………………………………. 
Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc.  xxxxxxxxxx 
ředitel ústavu ředitel  


