
Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení 
Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, mezi smluvními stranami: 

 

Česká republika – Okresní soud ve Znojmě 

se sídlem: nám. Republiky 1, Znojmo, 670 08 
jednající: JUDr. Ing. Lucie Štětinová, předsedkyně okresního soudu 
IČO: 00025178 
DIČ: nejsme plátci DPH 
Bankovní spojení: ,  
číslo účtu:  
(dále jen objednatel) na straně jedné  
 

a 
Konica Minolta Business Solutions 
Czech, spol. s r.o. 
Se sídlem:  Brno, Žarošická 13 
IČO: 00176150 
DIČ: CZ00176150 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 
21999,  
Zastupuje: Michal Vyjídák – obchodní ředitel oblasti, na základě pověření ze dne 17.12.2018 
Bankovní spojení: Citibank Europe 
číslo účtu: 2550460107/2600 
(dále jen dodavatel) na straně druhé 
 
( společně též „účastníci dohody“) 

 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1.1. Objednatel na základě rámcové dohody uzavřené s ČR – Ministerstvem spravedlnosti 
„Dodávky výkonných multifunkčních černobílých duplexních tiskáren formátu A3 pro větší 
pracovní skupiny“ č.j. 50/2017-OI-SML, číslo smlouvy: 176/2017-MSP-CES ze dne 20.2.2018  
objednal u dodavatele na základě e-mailové objednávky ze dne 14.6.2018 2 ks multifunkčních 
tiskáren model č. 3 á  66.580,25 Kč + 2 ks originálních stolků á  5.647,07 Kč, vše v hodnotě 
144.454,64 Kč. Akceptace objednávky byla potvrzena dodavatelem dne 15.6.2018. 

1.2. Na výše uvedenou objednávku se vztahovala povinnost zaslání akceptace objednávky ze 
strany dodavatele a poté uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. 

1.3. V rámci veřejnoprávní kontroly nadřízeného orgánu objednatele bylo zjištěno, že ze strany 
objednatele nedošlo následně ke zveřejnění objednávky a ani její akceptace v registru smluv. Tím 
objednávka podléhá sankčnímu ustanovení o zrušení nezveřejněných smluv a objednávek 



v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, od počátku. 

1.4. Vzhledem k tomu, že ani jeden z účastníků aktu v podobě objednání a následného dodání 
objednávky, nesplnil povinnost výše uvedenou (objednávku a její akceptaci zveřejnit v souladu se 
zákonem o registru smluv, a to ani ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy byla uzavřena), platí, že tato 
dohoda je zrušená od počátku. 

1.5. Navzájem poskytnutá plnění ve formě plnění dodávky dvou kusů multifunkčních tiskáren a 
dvou kusů originálních stolků  ze strany dodavatele a úhrady částky  144.454,64 Kč  ze strany 
objednatele se tímto na obou stranách považují za bezdůvodné obohacení. 

 Článek II. 

Vznik bezdůvodného obohacení 
2.1. Výše uvedená objednávka byla objednávkou, na kterou se vztahuje zákonná povinnost jejího 
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. 

2.2. Vzhledem ke skutečnosti, že výše citovaná objednávka nebyla ve stanovené lhůtě uveřejněna 
v registru smluv, byla tato objednávka dle ust. § 7 odst. 1 zákona o registru smluv zrušena od 
počátku. Tímto vzniklo účastníků dohody bezdůvodné obohacení, které je nutné vypořádat. 

2.3. Účastnící dohody se tímto domluvili na vypořádání bezdůvodného obohacení dle čl. I této 
dohody tak, že objednatel má zajištěnou dodávku dvou kusů multifunkčních tiskáren a dvou kusů 
originálních stolků a dodavatel si ponechá částku 144.454,64 Kč, čímž bude vzájemná pohledávka 
z výše uvedeného zrušeného aktu v podobě objednání a následného zhotovení prací započtena 
beze zbytku. 

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

Článek III. 

Vypořádání bezdůvodného obohacení 
 

3.1. Účastníci dohody shodně konstatují, že po splnění závazku uvedeného v čl. II. této dohody 
budou veškeré jejich vzájemné závazky a pohledávky vyplývající z objednávky 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 dohodě výslovně neupravená se řídí 
příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. 

4.2. Tato dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv provede 
objednatel, a to do 30 dnů od uzavření smlouvy. 



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

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

 

Ve Znojmě dne 4.12.2019               Brně dne 2.12.2019 

 

…………………………………………   ………………………………….. 

JUDr. Ing. Lucie Štětinová                 Konica Minolta Business    
předsedkyně Okresního soudu ve Znojmě   Solutions Czech, spol. s r.o. 
 
 
 


