
ZZS/258/20 
 

1 
 

 
Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení 

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

 
Jméno: Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy 
Sídlo:     Korunní 98, 101 00 Praha 10 
Jednající:    MUDr. Petr Kolouch, MBA, ředitel 
IČ:     00638927 
DIČ:     CZ00638927 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Jméno:    MAFRA, a.s. 
Sídlo:     Karla Engliše 519/11, Praha 5, 150 00 
Jednající: Ing. Michal Berka, místopředseda představenstva a Mgr. Michal 

Hanák, člen představenstva 
IČ:     45313351 
DIČ:     CZ45313351 
Zápis v OR:    Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1328 
(dále jen „poskytovatel“) 
(společně též „smluvní strany“)  

 
Článek I. 

Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany na základě písemné objednávky objednatele ze dne 14. 11. 2019, akceptované 
poskytovatelem dne 14. 11. 2019, uzavřely smlouvu o inzerci v periodicích poskytovatele na období  
24 měsíců za cenu 99.500,- Kč bez DPH. 
 
2. Na výše uvedenou smlouvu se vztahovala povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv  
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  
 
3. Smlouva byla objednatelem publikována v registru smluv dne 13. 3. 2020 pod ID smlouvy 11116492. 
Při dodatečné kontrole objednavatelem bylo zjištěno, že smlouva byla zveřejněna více než 3 měsíce 
po jejím uzavření, tedy v rozporu s ust. § 7 odst. 1. zákona o registru smluv. 

 
4. Navzájem poskytnutým částečným plněním ve formě poskytnutí části inzertních služeb pro rok 2020 
ze strany poskytovatele na jedné straně a úhrady částky 60.197,- Kč zahrnující daň z přidané hodnoty 
ze strany objednatele na straně druhé došlo na obou stranách k bezdůvodnému obohacení ve smyslu 
ustanovení § 2993 občanského zákoníku. 
 

Článek II. 
Vypořádání bezdůvodného obohacení 

1. Smluvní strany se tímto dohodly na narovnání tohoto vztahu vypořádáním bezdůvodného obohacení 
dle čl. I této dohody a to tak, že objednatel bude dále využívat služby dle  čl I. a poskytovatel si ponechá 
částku 60.197,- Kč odpovídající ceně za poskytování služeb za rok 2020, čímž bude vzájemná 
pohledávka z výše uvedené smlouvy započtena beze zbytku.  
 
2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že se neobohatila na úkor druhé smluvní strany a jednala  
v dobré víře. 
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3. Smluvní strany dále projevily vůli se po vypořádání vzájemných závazků dle odst. 1. nadále řídit 
příslušnými ustanoveními uzavřené objednávky ze dne 14. 11. 2019 a tedy využívat inzertních služeb 
i pro rok 2021. 
 

 
Článek III. 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že po splnění závazku uvedeného v čl. II této dohody budou 
veškeré jejich vzájemné závazky a pohledávky vyplývající ze smlouvy 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 každá ze stran jakýchkoli takových dalších případných pohledávek 
či jiných nároků vůči druhé straně této dohody výslovně jejím podpisem vzdává vyjma úhrady  
za poskytnutí inzertní služby pro rok 2021 na základě čl. II odst. 3.  
 

Článek IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.  
 
2. Tato dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů  
 
3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv provede objednatel, 
a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.  
 
4. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá  
ze smluvních stran.  
 
5. Dohoda je uzavřena k datu podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uveřejnění  
v registru smluv.  
 

V Praze dne …………….. V Praze dne………….. 

 

 

 
 

 
 

MUDr. Petr Kolouch. MBA  Ing. Michal Berka, Mgr. Michal Hanák 

Ředitel 
Objednatel 

 členové představenstva 
Poskytovatel 

 

 


