
OHODA O VYPOŘÁDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ Z DŮVODU 
NEUVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY V REGISTRU SMLUV

uzavřená dle § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen
„OZ") mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 13
se sídlem: Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČO: 00241687
DIČ: CZ00241687
Zastoupený: RNDr. Marcelou Plesníkovou, místostarostkou 

(dále jen „objednatel") 

a

ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.
Sídlo: Nádražní 631, 565 01 Choceň 
IČO: 25932420
DIČ: CZ25932420
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 
15611
Zastoupený: Ing. Josefem Svobodou, jednatelem 

(dále jen „zhotovitel")

(společně též „účastníci dohody")

Článek I.
Úvodní ustanovení

1.1. Účastnící dohody uzavřeli dne 2.11.2018 prostřednictvím ústní objednávky a její akceptace 
smlouvu, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele každoroční servis 
chladícího zařízení kluziště Praha 13 před spuštěním, včetně výměny olejů a revizních prací, a dále 
provést výměnu vadného snímače Dinel. Blíže viz Faktura - daňový doklad č. 804000185, který tvoří 
přílohu této dohody.

1.2. V návaznosti na provedenou kontrolu objednatele bylo zjištěno, že na výše uvedenou smlouvu se 
vztahovala povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS").

1.3. Vzhledem k tomu, že ani jeden z účastníků dohody nesplnil povinnost výše uvedenou smlouvu 
zveřejnit v souladu se ZoRS, a to ani ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že tato 
smlouva je zrušená od počátku.

1.4 Navzájem poskytnutá plnění ve formě provedení prací ze strany zhotovitele, a úhrady částky 
77 732,82 Kč včetně DPH ze strany objednatele se tímto na obou stranách považují za bezdůvodné 
obohacení.



Článek II.
Vypořádání bezdůvodného obohacení

2.1 Účastníci dohody se tímto dohodli na narovnání bezdůvodného obohacení dle čl. I této dohody tak, 
že objednatel měl zajištěn každoroční servis chladícího zařízení v roce 2018 a výměnu vadného 
snímače DINEL a zhotovitel si ponechá částku 77 732,82 Kč včetně DPH, čímž bude vzájemná 
pohledávka z výše uvedené zrušené smlouvy započtena beze zbytku.

2.2 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že se neobohatila na úkor druhé smluvní strany a jednala v 
dobré víře.

Článek III.

3.1 Účastníci dohody shodně konstatují, že po splnění závazku uvedeného v čl. II této dohody budou 
veškeré jejich vzájemné závazky a pohledávky vyplývající ze smlouvy uvedené v článku I zcela 
vypořádané a že nebudou mít z uvedených titulů vůči sobě navzájem žádných dalších nároků, 
pohledávek a závazků, resp. že se každý z účastníků jakýchkoli takových dalších případných 
pohledávek či jiných nároků vůči druhému účastníkovi této dohody výslovně jejím podpisem vzdává.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

4.1 Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými 
právními předpisy, zejména OZ. Tato dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv dle ZoRS.

4.2 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v souladu se ZoRS provede objednatel, a to neprodleně, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření této dohody.

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

4.4 Dohoda je uzavřena k datu podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv.

V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto 
Městská část potvrzuje, že tato smlouva se uzavírá na základě usnesení č. UR 0413/2019 RMČ Praha 
13 ze dne 23.9.2019.

Příloha: Faktura - daňový doklad č. 804000185
Servisní lišta protokol o provedení funkční zkoušky

Zhotovitel:

SVOBODA
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EMERGO 
CHOCEŇ

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Evidenční číslo daňového dokladu pro kon-rolní hlášení:

804000185
:V-2018-04-000 i 35 

Lisí č. 1

Dodavatel Odběratel

I EMERGO CHOCEŇ, s.r.o.
Nádražní 631 
565 01 Choceň 
CZECH REPUBLIC
IČO 2593242G DIČ CZ2593242C
Bankovní spojeni 
IBAN CZl 1030000000002 
SWIFT C8K0CZPP 
Telefon +420 465 796 111
Fax +420 465 796 444
Email
Vytvořil Chalupník Peir

Spisová značka Krajský soud Hr. Králové odd. C, vi. T5611 

Příjem co

Městská část Praha 13

Sluneční náměstí 2580/ 13 
158 00 Praha 5 
CZECH REPUBLIC
IČO odběratele: 00241S87 
CIČ odběratele; CZ0C241 é J

II i| II i m 11 }i| i
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Číslo
Objednávka

Variabilní symocf 8C4000165
Konst, symbol 0308
Hospodářská 12300
Kod akce VZ-2018-73-CC0063
Kalkulační jednice
Dodací podmínky

Způsob dopravy
Způsob úhrady bankovním převodem
Datum vytvoření 19. 11.201S
Datum zd. plnění 7. 11. 201B
Datum splatností 19.12. 2018

Každoroční servis chladicího zařízení kluziště Praha13 před spuštěním včetně výměny olejů v chladicích kompresorech 
MYCOto. revizní činnost a školení obsluhy. Výměna vadného snímače DiNEL. Dle servisního listu č.1.5.-7.11.2018

MC13P000TA8G

Kód zboží Název zboží Množství MJ Cena za Cena celkem Sazba
jednotku po slevě DPK %

DPH

Každoroční servis chladicího zařízení, 
všeiné výměny olejů a revizních prací + 
výměna Oir.elu dle servisního listu č.1 z
5.11.-7.11.20*3

1,00 SD 64 242,0C 64 242.00 21 13 430.82

Rekapitulace DPH Sazba DPH % Základ daně DPH

21 64 24 2.00 13 49C.B2 CZK

Celkem 64 242.00 13 490,82

Cena celkem s DPH 77 732,82 CZK

Při nedodrženi terminu splatnosti Vám bude z neuhrazené částky účtován za každý den prodlení úrok z prodleni ve výSI 0,05 % za každý 
den prodleni.

TtfrtfO oc>Ji/d Dyf \rf,. i.'do systémem Cí 93 ?, YA^.dCCOttzcpí coin



ENERGO 
CHOCEŇ
www-anei-gochocQ r». cz

SERVISNÍ LIST Číslo servisního 
listu:

Pracovník ;

Číslo zakázky

Samek 
Kroulík

Mycom L KÍ Datum ’ " " 05 ÍT20ÍT 
K2 nástupu:

Popis prováděné práce. Cena dle 
ceníku:

Počet hodin Celkem Kč

■ Příprava zařízení před opravou

- vypouštěni NH3

- vypouštění ofeje

myti a čištění

- kontrola a vyčištění olejový filtr

naplnění ofeje

vakuování

J
- zkouška těsnosti j í

:

- výměna P.V. 4ks i
- revize Ř.S.Modk pro včetně vypracování protokolů

•;
•

i
/ f
i

CELKEM 0 1. 0 Kč

Čas strávený na cestě : C 2.

Dopravní.náklady: z do

._ •_ 7 rjn

Celkem km (Kč / km Doprava celkem :
C 3.

0 Kč

Použité náhradní diíy a ostatní materiál 'Podpis servisního pracovníka :

- dle skutečnosti
- olej Mobil 60L I Datum
- sada těsněni jPodpis zákazníka:
- snímač hladiny oleie Dinel |

1 !

i Razítko
! ! íPodpis vedoucího servisu:

• ; i
. - * "7

í

Cena dílů a ostatního materiálu celkem ; C 4. .Razítko:
0 Kčš

1

Celková cena bez DPH : 0 Kč
(C1. +C2.+ C3.+ C 4.)
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CHOCEŇ

Protokol
oušky RS Modi-pro instalovaného na pistovy kompresor

Datum provedeni revize Platnost revize do.
a s-t. tet'? <r ťf-

Adresa.

Nádražní 631
565 01 Choceň

muavaitii:
ENERGO CHOCEŇ, s.r.o

Servis Telefon. h-mail

Petr Chalupník - vedoucí servisu ~420 602 145 225

Provozovatel

Kontaktní osoba
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Tvp kompresoru fr ¥Č Oc^~J /í/£> / ©
Výrobní čislo: ^ % a Kiifc výrob v:esu Ur ícOV

Motor kompresoru Topné těleso

Obecný popis ^ ^^'7

Provozní hod.: Chladivo-
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Verze software

VíVaA

Druh provozu /<r 4>Cj CZ J~)(uJ> c3_p< cX-^

Závěr

Elektrická výzbroj a funkce ŘS Modi-pro instalovaného na kompresoru byla podrobena funkční 
zkoušce dle požadavku normy ČSN EN 60 204-1.

Funkce RS Modi-pro byla ověřena, systém je schopen bezpečného provozu.

Poznámka

Damns
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