
 

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO 
OBOHACENÍ 

 
SML 0020/00069922/2020 

uzavřená dle § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
mezi smluvními stranami: 

 
MAFRA, a.s. 
IČO: 45313351 
se sídlem Karla Engliše 519/11 
15000 Praha 5 – Smíchov 
Zastoupená: Ing. Michal Berka, místopředseda představenstva a Mgr. Michal Hanák, člen představenstva 
 
(dále jen „zhotovitel“)  
 
a  
 
Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace 
IČ: 00069922 
se sídlem Barborská 51, 284 01 Kutná Hora  
zast.: Janou Šorfovou, MBA, ředitelkou  
 
(dále jen „objednatel“)  
 
(zhotovitel a objednatel společně dále jen „účastníci dohody“), (dohoda o vypořádání bezdůvodného 
obohacení dále jen „dohoda“) 
 
 

Preambule 
 

Vzhledem k výstavnímu projektu Jiří Trnka-V zahradách imaginace v objektu objednatele uzavřeli 
účastníci dohody dne 20.9.2019 objednávku inzerce číslo B-2019-22897 - OBJ0577/00069922/2019 
(dále jen „objednávka“ nebo „smlouva o dílo“).). Zhotovitel požadavek na inzerci provedl a objednatel 
za provedené dílo zaplatil částku ve výši 118.580,- Kč.  
 
Na smlouvu o dílo se vztahovala povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Objednávka byla objednatelem zveřejněna v registru smluv 
dne 23.10.2019 pod ID smlouvy 9776210. Vzhledem k tomu, že připojené přílohy k uveřejněné 
smlouvě jsou strojově nečitelné a nebyla dodržena zákonná lhůta pro změnu metadat nejpozději do 3 
měsíců ode dne uzavření smlouvy. Na základě sankčních ustanovení zákona o registru smluv je tak 
smlouva o dílo zrušena od počátku. 
 
V návaznosti na výše uvedené vzniklo účastníkům dohody bezdůvodné obohacení, spočívajícím 
v zaplacení částky ve výši 118.580,- Kč ze strany objednatele zhotoviteli a v provedení inzerce dle 
objednávky ze strany zhotovitele objednateli, které se účastníci dohody rozhodli vypořádat, což činí 
touto dohodou. 
 

Článek I. 
Vypořádání bezdůvodného obohacení 

 

1) Účastníci dohody se tímto domluvili na vypořádání bezdůvodného obohacení dle preambule 
této dohody takovým způsobem, že uzavírají nyní totožnou dohodu ve znění jako byla původní 



smlouva o dílo a jež tvoří přílohu č. 1 této Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení; oba 
dokumenty, tj. jak tato Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení tak nově uzavíraná smlouva o 
dílo budou nově zveřejněny v registru smluv. Účastníci dále výslovně potvrzují, že objednatel akceptuje 
již vykonané provedení reklamy dle původní smlouvy o dílo ze strany zhotovitele, účastníci je považují 
za provedené bez vad a řádně a oproti tomu zhotovitel si ponechá za provedenou reklamu již 
inkasovanou částku (zálohu) ve výši118.580,- Kč, čímž bude vzájemná pohledávka z výše uvedené 
zrušené smlouvy o dílo vypořádána beze zbytku. 
 
2) Účastníci dohody prohlašují, že se vypořádáním bezdůvodného obohacení dle předchozího 
odst. této dohody neobohatili na úkor druhého účastníka dohody a jednají v dobré víře za účelem 
naplnění zákonných požadavků vyplývajících ze zákona o registru smluv. 
 

Článek II. 
Prohlášení účastníků dohody 

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

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Vzájemná práva a povinnosti účastníků dohody v této dohodě výslovně neupravená se řídí 
příslušnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
 
2) Tato dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  
 
3) Účastníci dohody se dohodly, že uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv provede 
objednatel, a to do 30 dnů od uzavření této dohody.  
 
4) Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každý 
z účastníků dohody.  
 
5) Dohoda je uzavřena k datu podpisu posledního účastníka dohody a nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.  
 
Příloha: smlouva o inzerci uzavřená namísto původní smlouvy o dílo 
 
 
V Praze dne _________________   V Kutné Hoře dne _________________ 
 
 
 
 
____________________________   _________________________________ 
MAFRA, a.s. 
 Galerie Středočeského kraje, příspěvková 

organizace 
    v zast. Jana Šorfová, MBA, ředitelka 

Ing. Michal Berka, Mgr. Michal Hanák 
členové představenstva 
 


