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Stejnopis č. 

Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení 
DOH/21/02/006745/2020 

k Příkazní smlouvě č. PRK/22/02/000301/2017 ze dne 19. 1. 2018 
 

k souboru staveb Městského okruhu č. 9515, č. 0080 a č. 0079 MO v úseku 
Myslbekova – Pelc/Tyrolka 

Inženýrská činnost pro realizaci zkušebního provozu 
na základě ustanovení § 1746 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 2991 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito Smluvními stranami: 

 
Hlavní město Praha 

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01 
zastoupené: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního MHMP 
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581, registrovaná k dani z přidané hodnoty dle ustanovení § 94 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 
číslo účtu: 20028-5157998/6000 
číslo faxu: +420 236 007 027 

dále jen jako „Příkazce“ 
 
a 
 

VIS, a.s. 
se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 
zastoupená: Ing. Petrem Kalabisem, předsedou představenstva 
IČO: 60192712 
DIČ: CZ60192712, registrovaná k dani z přidané hodnoty dle ustanovení § 94 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 68702021/0100 
zápis v rejstříku: Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 2257 
 

dále jen jako „Příkazník“ 
 

v tomto znění: 
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I. Úvodní ustanovení 

1.1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 19.1.2018 Příkazní smlouvu na výkon nezbytných a 
obvyklých investorských služeb a inženýrské činnosti v rozsahu této smlouvy, obecně 
závazných předpisů a příslušných správních rozhodnutí při realizaci zkušebního provozu 
souboru staveb městského okruhu č. 9515 MO Myslbekova-Prašný most, č. 0080 MO Prašný 
most – Špejchar a č. 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka (dále jen „Stavba“), číslo 
PRK/22/04/000301/2017 (dále jen jako „Příkazní smlouva“). 

1.2. Účelem této Dohody je ustavení právního důvodu pro již uskutečněné plnění Příkazníka 
za Příkazce tak, aby bylo možné provést vypořádání takto vzniklého bezdůvodného 
obohacení mezi Smluvními stranami ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“). 

 
II. Vznik bezdůvodného obohacení 

2.1. Smluvní strany shodně uvádějí, že 
a) Příkazník prováděl na základě Příkazní smlouvy pro Příkazce a jeho Stavbu výkon 

inženýrské činnosti v rozsahu dle Příkazní smlouvy. 
b) účinnost Příkazní smlouvy skončila dne 31.12.2018 (dále jen „datum skončení 

účinnosti“); 
c) zkušební provoz Stavby pokračoval i po datu skončení účinnosti Příkazní smlouvy; 
d) Příkazník, a to s vědomím Příkazce, pokračoval ve výkonu inženýrské činnosti i po datu 

skončení účinnosti Příkazní smlouvy, čímž zabezpečil povinnosti Příkazce, a tím 
zejména odvrátil hrozící újmu Příkazci z titulu správního deliktu dle zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ustanovení 
§152 odst.4, týkající se splnění povinnosti stavebníka zajistit technický dozor 
(inženýrskou činnost) stavebníka v případě financování stavby z veřejného rozpočtu. 

e) výkon inženýrské činnosti Příkazníkem byl prováděn v období od 1. 1. 2019 do 9. 5. 
2019, a to bez právního důvodu a bez úhrady odpovídající odměny Příkazníkovi. 

2.2. S ohledem na výše uvedené platí, že se Příkazce  bezdůvodně obohatil na úkor Příkazníka, 
a to o výkon inženýrské činnosti Příkazníkem v době od 1. 1. 2019 do 9. 5.. 2019, neboť 
Příkazce za něj Příkazníkovi neuhradil žádnou odměnu, ač by správně měl. 

2.3. Smluvní strany považují vznik bezdůvodného obohacení za nesporný. 
 

III. Vypořádání bezdůvodného obohacení 

3.1. Bezdůvodným obohacením na straně Příkazce je neuhrazený výkon inženýrské činnosti 
Příkazníkovi od 1. 1. 2019 do 9. 5. 2019. 

3.2. Vzhledem k tomu, že není vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má 
Příkazník, jak předpokládá ustanovení § 2999 občanského zákoníku, právo na peněžitou 
náhradu ve výši obvyklé ceny. 

3.3. Smluvní strany shodně určují peněžitou náhradu za bezdůvodné obohacení podle této 
dohody tak, že se cena za plnění podle Příkazní smlouvy vydělí počtem měsíců výkonu 
inženýrské činnosti podle Příkazní smlouvy a takto vypočtená částka za 1 měsíc výkonu 
inženýrské činnosti se zaokrouhlená na celé koruny směrem dolů vynásobí počtem měsíců, kdy 
byla inženýrská činnosti vykonávána jako bezdůvodné obohacení. 
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Leden – duben: (1.800.000 Kč / 12 měsíců) = 150.000 Kč (za měsíc) x 4 měsíce = 6000.000 Kč 
9 dní květen 2019 – (150.000 Kč /31 dní) = 4.838,70 x 9 dní = 43.548 Kč 
Celkem 643.548 Kč bez DPH 

 
 bez DPH DPH 21 % vč. DPH 
Náhrada celkem   
  643 548,00 135 145,08 778 693,08 

Z toho:    
St. 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka 
= 50 % celkové náhrady 

321 774,00 67 572,54 389 346,54 

St. 0080 MO Prašný most – Špejchar 
= 25 % celkové ceny 

160 887,00 33 786,27 194 673,27 

St. 9515 MO Myslbekova – Prašný most 
= 25 % celkové ceny 

160 887,00 33 786,27 194 673,27 

 
dále jen jako „Náhrada za bezdůvodné obohacení“ 
 
3.4. Příkazce se zavazuje uhradit Náhradu za bezdůvodné obohacení Příkazníkovi na základě jím 

vystaveného daňového dokladu – faktury. Přílohou faktury bude originál Zpráva o 
inženýrské činnosti  za období 1. 1. 2019 až 9. 5. 2019, která bude k poslednímu dni podepsána 
statutárním orgánem Příkazníka Stavby .a odsouhlasena a podepsána zástupcem Příkazce.  
Příkazník vystaví fakturu do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této Dohody. Datum 
uskutečnění zdanitelného plnění bude den účinnosti této Dohody. 

3.5. Faktura bude vystavena ve dvojím vyhotovení a odeslána na adresu Příkazce: Hlavní město 
Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1. Faktury je možné doručit i osobně nebo 
kurýrem do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 nebo 
Jungmannova 35/29, Praha 1. 

3.6. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení Příkazci. Termínem úhrady se rozumí 
den odpisu platby z účtu Příkazce. 

3.7. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, i další 
náležitosti požadované Mandantem. Musí tedy obsahovat tyto údaje: 
a) údaje Příkazníka, sídlo, IČO, DIČ; 
b) údaje Příkazníka, sídlo, IČO, DIČ; 
c) evidenční číslo daňového dokladu; 
d) bankovní spojení Příkazníka; 
e) datum vystavení daňového dokladu; 
f) datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
g) rozsah a předmět fakturovaného plnění; 
h) číslo této Dohody a číslo Příkazní smlouvy; 
i) číslo a název Stavby, popř. číslo a název etapy; 
j) fakturovanou částku ve složení základní cena, sazba a výše DPH a cena celkem; 
k) zápis Příkazníka v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl); 
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l) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 
správnost faktury za Příkazníka. 

3.8. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené 
v této Dohodě, je ji Příkazce oprávněn vrátit Příkazníkovi k doplnění. V takovém případě se 
začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury. 

3.9. Smluvní strany shodně stanovují, že bezdůvodné obohacení se okamžikem úhrady Náhrady 
za bezdůvodné obohacení Příkazcem, považuje za vzájemně vypořádané v plném rozsahu. 
 

IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 

4.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byla tato Dohoda vedena v evidenci CES, tj. 
v centrální evidenci smluv, vedené Příkazcem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o Smluvních stranách, číselné označení této Dohody, datum jejího podpisu a text této 
Dohody. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dohody nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

4.2. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že pokud tato Dohoda 
obsahuje jejich osobní údaje, ujednávající si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany 
berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). 

4.3. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Příkazce je povinným subjektem, a pro tento 
účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této 
Dohodě žadatelům. 

4.4. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran 
(poslední z nich). 

4.5. Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona 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. Uveřejnění této 
Dohody v registru smluv zajistí Příkazce. 

4.6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této Dohody k ní Smluvní strany připojily své 
elektronické podpisy ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. Pravomoc k uzavření této Dohody bez schválení Radou hlavního města Prahy je založena 
usnesením Rady hlavního města Prahy č. 887 ze dne 13. 5. 2019. 
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V Praze dne   V Praze dne 
 
za Příkazce:   za Příkazníka: 
 
 
 
 
…………………………………………… …………………………………………… 
 Ing. Ivo Freimann Ing. Petr Kalabis 
pověřený řízením odboru investičního předseda představenstva 
 Magistrátu hlavního města Prahy VIS, a.s. 
 
 

- podepsáno elektronicky 
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