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Dohoda o narovnání 

Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i. 

IČO: 48546054, DIČ: CZ48546054 

se sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1 

zastoupený: PhDr. Ondřejem Ditrychem, MPhil. (Cantab.) Ph.D., ředitelem  

bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 72929011/0710 

(dále jen „objednatel“) 

a 

 

STRATOS AUTO, spol. s r.o. 

IČO: 62028367 

se sídlem: Bratří Štefanů 1002, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

zapsán v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 6989 

zastoupený: Martinem Strakošem, jednatelem 

(dále jen „dodavatel“) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto dohodu o narovnání: 

I. 

Preambule 

1.1. Strany této dohody uzavřely dne 1. 6. 2018 smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci, 

kterou se dodavatel zavázal k zajištění přepravy osob na Prague Europen Summit v roce 

2018 a objednatel se za to zavázal poskytnout dodavateli prostory pro jeho reklamu 

a propagaci. Cena služeb každé ze smluvních stran byla dohodnuta ve výši 605.000,- Kč 

včetně DPH s tím, že cena plnění bude vzájemně započtena a smluvní strany si fakticky 

nebudou nic hradit (dále jen „smlouva“). Text smlouvy tvoří přílohu č. 1 této dohody. Na 

základě smlouvy dodavatel zajistit přepravu osob v červnu 2018 dle smlouvy a objednatel 

poskytl dodavateli ujednaný reklamní prostor na Prague Europen Summit v roce 2018.  

1.2. Na smlouvu se vztahovala povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Administrativní chybou však smlouva 

uveřejněna v registru smluv nebyla. Vzhledem k tomu, že smlouva nebyla uveřejněna 

v registru smluv ani 3 měsíce od jejího uzavření, je předmětná smlouva od počátku 

neplatná dle ust. § 7 odst. 1 zákona o registru smluv.  

1.3. Na základě neplatné smlouvy však již byla přeprava osob zajištěna a rovně byl již 

poskytnut sjednaný reklamní prostor. Na straně objednatele tak vzniklo bezdůvodné 

obohacení v hodnotě odpovídající ceně přepravy osob na Prague Europen Summit v roce 

2018 a na straně dodavatele vzniklo bezdůvodné obohacení odpovídající ceně reklamního 

prostoru poskytnutého mu objednatelem.  

II. 

Předmět dohody 

2.1. Smluvní strany touto dohodou vzájemně započítávají hodnotu vzniklého bezdůvodného 

obohacení dle odst. 1.3. této dohody. Vzhledem k tomu, že dodavatel služby přepravy 

osob již realizoval a dodavateli byl poskytnut požadovaný reklamní prostor, strany této 
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dohody prohlašují, že jsou tímto započtením veškerá jejich vzájemná práva a povinnosti 

vyrovnána, že si vzájemně ničeho nedluží a nebudou po sobě na základě smlouvy, či 

v souvislosti s ní, nic požadovat, a to ani případně vzniklou škodu, či ušlý zisk. 

III. 

Závěrečná ustanovení 

3.1. Tato dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech. 

3.2. Tuto dohodu je možné měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky.  

3.3. Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1 – smlouva. 

3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude zveřejněna v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou 

ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit 

objednatel do 30 dnů od podpisu této dohody oběma smluvními stranami.  

3.5. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

3.6. Na důkaz shody v obsahu i formě této dohody připojují smluvní strany své vlastnoruční 

podpisy. 

 

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

 

 

……………………………..    ……………………………….. 

Objednatel      Dodavatel 

 


