
Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení
uzavřená níže uvedeného dne, mezi

Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6
IČO : 48133779
se sídlem: Šantrochova 2/1800, Praha 6 - Břevnov 
zast.: Mgr. Helenou Patákovou, ředitelkou školy 
zapsaná v RES dne 1.1.1993
bankovní spojení KB a.s., č. účtu: je plátcem DPH
(dále jen „objednatel")

a
SAARLAND s.r.o.
se sídlem: Haštalská 11/790, Praha 1
IČO: 27095347
Zastoupená:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, C 95879 
bankovní spojení č. účtu: je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel společně jen jako „smluvní strany")

I.
1. Dne 21. 9. 2017 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o zajištění škoiy v přírodě 

(dále jen „smlouva") jejímž předmětem bylo zhotovení díla zajištění školy v přírodě v hotelu Vila 
Oáza, Velký Semerink 464, Janov nad Nisou v termínu 22. - 29. 9. 2017 (dále jen „dílo").

Smlouva tvoří přílohu č. 1 této dohody.

2. Předmět smlouvy byl zhotovitelem splněn a dílo bylo zhotovitelem objednateli předáno dne 
29. 9. 2017, což smluvní strany potvrdily v rámci předávacího protokolu. Objednatel zhotoviteli 
za splnění předmětu smlouvy zaplatil částku ve výši 78 264,- Kč (slovy: sedmdesát osm tisíc 
dvě sta šedesát čtyři korun českých) bez DPH.

II.
1. Dle § 2, 3 a § 5 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bylo povinností 
smluvních stran zveřejnit smlouvu v registru smluv.

2. Jelikož smlouva nebyla zveřejněna v registru smluv do 3 měsíců od jejího uzavření, došlo dle § 
7 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), k jejímu zrušení od 
počátku.

3. Zrušením smlouvy od počátku došlo ke vzájemnému bezdůvodnému obohacení smluvních 
stran, a to ve smyslu ust. § 2991 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen 
„občanský zákoník"), kdy se objednatel obohatil o plnění předmětu smlouvy a zhotovitel se 
bezdůvodně obohatil o úhradu za splnění předmětu smlouvy ve výši 90 000,- Kč (slovy: 
devadesát tisíc korun českých).

III.
1. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že bezdůvodné obohacení objednatele a zhotovitele jsou 

stejné hodnoty a oba nároky na vydání bezdůvodného obohacení jsou způsobilé vzájemného



započtení dle ust. § 1982 a násl. občanského zákoníku. Tímto smluvní strany vzájemně 
započítávají své nároky z titulu bezdůvodného obohacení dle čl. II. odst. 2, čímž dle ust. § 1982 
odst. 2 občanského zákoníku oba nároky v důsledku započtení zanikají.

2. Smluvní strany prohlašují, že nad rámec nároku z bezdůvodného obohacení dle čl. II odst. 2. 
této dohody proti sobě nemají žádné další nároky z titulu zrušení smlouvy od počátku a výslovně 
prohlašují, že v důsledku zrušení smlouvy jim nevznikla žádná škoda.

IV.
1. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 

zhotovitel jedno.

2. Veškerá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí 
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dohodu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 
rozumí, dohoda je v celém rozsahu projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sepsána 
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto prohlášení smluvní strany 
připojují níže své podpisy.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda podléhá povinnosti jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v 
platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato dohoda nabývá účinnosti nejdříve 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li dohoda uveřejněna ani do tří 
měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato dohoda bude uveřejněna bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace 
podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této dohodě obsažené, s výjimkou osobních 
údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu 
této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.

Přílohy: smlouva o zajištění školy v přírodě ze dne 21.9. 2017 

V Praze dne A- Q>- 3

objednatel zhotovitel



Odbératel
ZŠ a MŠ Petřiny Jih
se sídlem Šuntroehova 2‘ I SOU I02uti Praha o 
!Č: 48133779 
ť učtu. 3u.UiU(»í UlUU 
Zastoupena' Vlgi. Vladimírou kořenovou

n

Dodavatel
SAARLAND s.r.o.
Vilu OAZA
Velký Setnerink 464
468 I I Janov nad Nisou

uzavírají spolu tuto

SMLOl VI O ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLY V PŘÍRODĚ

I. Předmětem plnění smlouvy je zajištění školy v přírodě podle vy hlášky MŠMI 224/20U5 
Sb. a MZČR 148/2004 Sb. v platném znění, která zahrnuje ubytování, strav ování t další 
služby dle individuálních potřeb objednavatele

Typ pobytu : škola v přírodě

Místo konání: Hotel Vila Oáza, \ elký Nemcrink 1 104, 468 11 JANOV NAD NLSOl 

Termín: 22.9.-clo 29.9.2017

l' bytování:
Ve zděné budově, ve 2-4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním. Vše s přihlédnutím 
k lomu, že jedou skupiny, které se nedají sloučit chlapci a dívky. popř. žáci různých 
ročníku. Pokoje budou připraveny a lůžkoviny povlečeny
Dodavatel prohlašuje, že uvedeny objekt splňuje hygienické podmínky ubytovacího a 
stravovacího zařízení a podmínky pro zabezpečení výchovy a výuky

Stravování:
Bude zajištěno 5x denně -r celodenní pitný režim. Stiuvovám zaéíitu večeří a končí snídani 
v den odjezdu.

Počet osob: 37 dětí l.st, 3 pedagogové

Cenové podmínky: Cena za pobyl činí: 300 Kč/den

V ceně je zahrnutu', ubytovaní, strava (>\ denně tvc pitného ležimuj.
ubytovaní pro 3 pedagogy 

I ceně není zahrnulo: doprava, instruktor

C ena celkem: 100.800,- Kě ve. DPH

L hřada pobv tu:
Po skončeni pobytu bude vystavena faktum zahrnujici rozdíl skutečného počtu a smluvně 
dohodnutého počtu účastníku a vypmečnč případy jako |sou předčasný odjezd z pobytu z 
důvodů nemoci, neúčast na pobytu a další



Další ujednání:
- Odběratel sc zavazuje /ujistil nahlášení pointu íKi ;i\mcinekou stanici a /ujistil aktivní u
dětského lékaře. '
- Dodav atel neodpovídá /a Škody způsobené žáky odběratele, kle-iv byl v /pusobenv 
v ubytovacím aj. zařízeni, kde došlu k čerpaní služby zajištěné dle smlouvy.
- Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy, prav a a povinnosti vyplývající z této smlouvy 
se řídí ustanoveními obchodního zákoníku, která lze na obsah této smlouvy anaiouickv použít.

V Praze dne: 7, V Praze dne: /l ?. Aon


