
DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ 
 

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, ve znění pozdějších předpisů 

(dáte jen „Dohoda”) 

 

mezi smluvními stranami: 

 

Město Česká Třebová 

Se sídlem: Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 

IČO: 002 78 653 

Zastoupené: Mgr. Magdalénou Peterkovou, starostkou města  

(dále jen „Objednatel”) 

 

a 

 

Ing. Renata Břeňová 

se sídlem: Dolní Újezd 118, 569 61 Dolní Újezd 

IČO: 656 88 015 

Zastoupená:  Ing. Renatou Břeňovou, jednatelkou společnosti 

(dále jen „Poskytovatel”) 

 

I. 

Specifikace bezdůvodného obohacení 

 

1. Objednatel uzavřel s Poskytovatelem níže uvedené smlouvy formou objednávky na 

výsadbové a zahradnické práce v rámci investiční akce Atletický stadion Na Skalce, 

Česká Třebová“ (dále jen Smlouva): 

objednávka ze dne 20.08.2018 č.j. MUCT/23133/2018/RMI/MHK/OBJ/68 v celkové 

výši 147.767,- Kč bez DPH,  

objednávka ze dne 28.08.2018 č.j. MUCT/23954/2018/RMI/MHK/OBJ/74 v celkové 

výši 139.776,- Kč bez DPH, 

objednávka ze dne 07.12.2018 č.j. MUCT/34631/2018/RMI/MHK/OBJ/144 v celkové 

výši 127.157,50 Kč bez DPH  

objednávka ze dne 13.12.2018 č.j. MUCT/35181/2018/RMI/MHK/OBJ/156 v celkové 

výši 74.850,- Kč bez DPH.  

2. Poskytovatel prováděl na základě výše uvedených Smluv pro Objednatele činnosti 

uvedené v části Smlouvy nazvané Předmět. 

3. Strany dohody shodně konstatují, že Smlouvy specifikované v odst. 1 tohoto článku byly 

v souladu s § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon o registru smluv), uveřejněny až dne 19.09.2018 a 02.01.2019. 

 

II. 

Předmět dohody 

 

1. Vzhledem k tomu, že uveřejnění Smlouvy specifikované v čl. I. odst. 1 této Dohody v 

registru smluv je podmínkou pro nabytí účinnosti této Smlouvy, bylo veškeré plnění, ke 

kterému došlo před jejím uveřejněním, provedeno bez právního důvodu a došlo tudíž ke 

vzniku bezdůvodného obohacení. 

2. Předmětem této Dohody je vypořádání tohoto bezdůvodného obohacení. 

 



III. 

Způsob vypořádání bezdůvodného obohacení 

 

1. Vzhledem k tomu, že poskytovatel prováděl činnosti uvedené v čl. I. odst. 2 této Dohody 

a objednatel za provedení těchto činností uhradil částku uvedenou v čl. I. odst. 3 této 

Dohody, dohodly se obě strany, že si ponechají již poskytnutá plnění a tímto si vzájemně 

vypořádávají své nároky na vydání bezdůvodného obohacení. 

2. Obě strany této Dohody shodně prohlašují, že se neobohatily na úkor druhé strany a 

jednaly v dobré víře. 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

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

zákona o registru smluv, a rovněž na profilu zadavatele, případně i na dalších místech, 

kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění Dohody prostřednictvím registru smluv 

zajistí objednatel. 

2. 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. 

3. Tuto Dohodu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran na téže listině. 

4. Smluvní strany potvrzují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly a že s jejím 

obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 95 ze dne 

20.01.2020. 

 

 

 

 

 

V České Třebové dne 18.02.2020               V České Třebové dne 16.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Magdaléna Peterková                                      Ing. Renata Břeňová 

         starostka města                          jednatelka společnosti 

           (Objednatel)                                (Poskytovatel) 


