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Číslo dohody prodávajícího:                                                    Číslo dohody kupujícího: Tsm/2019/566/Lu 

 

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ 
 

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

 

 

I. 

Smluvní strany  

 

1. Kupující:  Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

státní příspěvková organizace 

 

sídlo:  Pekařská 664/53, 656 91 Brno 

jednající:   Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel 

IČ:       00159816 

DIČ:  CZ00159816 

bank. spojení:   Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město  

č. účtu:  71138621/0710 

SWIFT:   CNBACZPP 

IBAN:   CZ97 0710 0000 0000 7113 8621 

 

 

2. Prodávající:  I.T.A.-Intertact s.r.o. 

   

obch. rejstřík: C 44200 vedená u Městského soudu v Praze 

sídlo:  Revoluční 1546/24, Nové Město, 110 00 Praha 1  

jednající:  Ing. Dan Němec/Ing. Michal Němec, jednatel 

IČ:    65408781 

DIČ:      CZ65408781  

bank. spojení:  ................................................ 

č. účtu:    ................................................ 

IBAN:   ................................................ 

SWIFT:   ................................................ 

 

 

II. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 01. 03. 2019 formou objednávky (číslo objednávky 734777) a jejího 

potvrzení kupní smlouvu (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byla dodávka zdravotnického 

spotřebního materiálu do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Akceptace objednávky proběhla 

konkludentně a to dodáním objednaného zboží kupujícímu dne 06. 03. 2019. 

 

2. Na smlouvu se vztahovala povinnost uveřejnění v 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. Teprve uveřejněním smlouvy v registru smluv 

nabyla smlouva účinnosti. Smlouva byla kupujícím uveřejněna v registru smluv dne 11. 03. 2019 pod 

identifikačním číslem (ID) 7816219.  

 
3. Vzhledem k tomu, že plnění ze smlouvy – dodávka zboží - bylo poskytnuto prodávajícím ještě před 

uveřejněním smlouvy v registru smluv, došlo k porušení § 6 odst. 1 zákona o registru smluv a tedy 

k plnění bez právního důvodu.  

 

 

III. 

Vypořádání bezdůvodného obohacení 

 

1. S ohledem na skutečnost, že již došlo ke splnění předmětu smlouvy, kdy prodávající zboží kupujícímu 

již dodal a kupující prodávajícímu kupní cenu zboží již uhradil, dohodly se smluvní strany, že si 

ponechají vzájemně poskytnutá plnění a tímto si vzájemně vypořádávají své nároky na vydání 

bezdůvodného obohacení. 



   

Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení Strana 2 (celkem 2) 

 
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřením této dohody budou vypořádána veškerá vzájemná 

práva, povinnosti a pohledávky či závazky z titulu bezdůvodného obohacení ve smyslu čl. II této 

dohody, resp. že se každá ze smluvních stran jakýchkoliv dalších případných pohledávek či jiných 

nároků vůči druhé smluvní straně výslovně vzdává.  

 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ve věcech výslovně neupravených touto dohodou se smluvní vztah založený touto dohodou řídí 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy 

České republiky. Smluvní strany v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují 

použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto dohodou. 

 

2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení.  

 

3. Kupující je jako státní příspěvková organizace povinen tuto dohodu zveřejnit v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí se 

zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními 

stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném 

uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv nezveřejňují. Zveřejnění se zavazuje 

provést kupující bez zbytečného odkladu po uzavření této dohody. 

 

4. Tato dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění této dohody v registru smluv zajistí kupující.  

 

 

Za prodávajícího:     Za kupujícího: 

 

 

V Praze dne: 4.9.2019      V Brně dne: 9.9.2019  

 

 

 

 

 

 

.................................................                                   ....................................................  

Ing. Dan Němec/Ing. Michal Němec                        Ing. Vlastimil Vajdák          

jednatel            ředitel   

I.T.A.-Intertact s.r.o.             Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

    


