
 

 

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ  

(dále jen „Dohoda“)  

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami  

 

Regionální vzdělávací a informační středisko, příspěvková organizace,  

Školní 1094, 347 01 Tachov 

IČ: 712 34 608, DIČ: CZ 712 34 608 

zastoupené Mgr. Alexandrou Hruškovou, ředitelkou 

www.revis-tachov.cz (dále jen „objednatel“)  

 

a  

 

Truhlářství Milan Vojtěch 

Kollárova 93/30, 353 01 Mariánské Lázně 1 – Úšovice 

IČ:  43277349, DIČ:  CZ5607030946  

zastoupené Milanem Vojtěchem, majitelem (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

 

 

I. Objednatel vystavil objednávku č. 6/2018 dne 16. 11. 2018, v částce 79.042,- Kč a dodavatel ji 

akceptoval a podle ní ji pak plnil v termínu 9. 3. 2019.  

 

II. Při dodatečné kontrole objednatelem bylo zjištěno, že objednávka ani její akceptace nebyla 

uveřejněna dle § 5 odst. 1 zákona o registru smluv. Objednávka tak byla zrušena od počátku v 

souladu s § 7 odst. 1 zákona o registru smluv. Plnění poskytnutá ze zrušené objednávky se tak 

stávají bezdůvodným obohacením, protože bylo plněno bez právního důvodu.  

 

III. 2 Na základě výše uvedených skutečností uzavírají smluvní strany tuto Dohodu:  

 

Smluvní strany konstatují, že:  

 1) dne  9. 3. 2019 byl zhotovitelem předán objednateli předmět plnění v souladu s objednávkou č. 

6/2018.  

 2) dne 19. 3. 2019 byla v souladu s objednávkou uhrazena dodavateli smluvní cena za dřevěné 

informační panely (o celkové šířce 1400 mm a výšce 2240 mm, nosná konstrukce tvořena 

dřevěnými sloupky, zastřešení dřevěnými hranoly obité palubkami, které jsou opatřeny 

asfaltovými šindeli a oplechovány Cu plechem, konstrukce kotvena do betonu) podle 

projektové dokumentace ÚR 21/17, v počtu 7 ks za celkovou cenu ve výši 79.042,- Kč vč. 

DPH. Smluvní strany výše uvedená plnění smlouvy dle bodu 1) a 2) považují za nesporná a 

prohlašují, že plnění přijímají do svého vlastnictví. Každá smluvní strana prohlašuje, že se 

neobohatila na úkor druhé smluvní strany a jednala v dobré víře.  

 

IV. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této Dohody v registru smluv podle zákona 

o registru smluv, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění Dohody 

prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel. Práva a povinnosti touto Dohodou výslovně 

neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tuto Dohodu lze měnit pouze písemnými vzestupně 

číslovanými dodatky – podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na téže listině.  

 



 

 

V. Tato Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 

Objednatel obdrží dvě vyhotovení a dodavatel jedno. Smluvní strany potvrzují, že si tuto Dohodu 

před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

Nedílnou součást smlouvy tvoří příloha: Objednávka č. 6/2018 ze dne 16.  11. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

V ………………….. dne ……………   V …………………  dne …………… 

 

 

 

 

________________________________   _______________________________ 

      Mgr. Alexandra Hrušková, ředitelka    Milan Vojtěch, majitel 

Regionální vzdělávací a informační středisko,           Truhlářství Milan Vojtěch 

 příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: Objednávka č. 6/2018 ze dne 16. 11. 2018. 


