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DOHODA O VYPORADANI BEZDUVODNEHO OBOHACENI 

k Dodatkům č. 5, 6 a 7 smlouvy o poskytování technicko -

organizačních služeb v oblasti požární ochrany a v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. 9/2013 

uzavřená podle§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 
mezi těmito stranami: 

Josef Železný 
se sidlern Bezručova 454, 664 61 Rajhrad 
IČO: 75607077, DIČ: CZ6903103856 
(dále jen Poskytova~el) 

a 

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. 
se sídlem f místem podnikání Královopolská 62/147, 612 64, Brno 5 - Královo pole 
IČ0:68081731, DIČ:CZ68081731 
zastoupeny Ing. Ilonou Mullerovou, DrSc„ ředitelkou 
(dále jen Objednatel) 

(společně téz Smluvní strany) 

I. 

Smluvní strany dne 10. 09. 2013 uzavřely Smlouvu o poskytování technicko - organizačních služeb 
v oblasti požární ochrany a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. 9/2013. Tato smlouva 
uzavřená na dobu určitou v délce trvání jednoho roku byla každoročně prodlužována číslovanými 
dodatky ke smlouvě. V roce 2020 byl navíc uzavřen Dodatek č. 7 v souvislosti s registrací Poskytovatele 
jako plátce DPH. 

ll. 

Při kontrole bylo zjištěno, že Objednatel, který podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, patří mezi subjekty povinné uveřejnít smlouvu v informačním systému veřejné správy, 
Dodatky č. S, 6 a 7 neuveřejnil, a to ani do tří měsíců od jejich uzavření. Tak se stalo, že nezveřejněné 
dodatky byly podle§ 7 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zrušeny od počátku. 

Ill. 

Smluvní strany v dobré víře, že formální náležitosti všech zmíněných Dodatků smlouvy byly splněny a 
že právní vztahy jimi sjednané jsou účinné, se chovaly tak, jak jim zmíněné dokumenty ukládaly. 
Poskytovatel za součinnosti Objednatele řádně plnil všechny své povinnosti vyplývající ze smlouvy a 
Objednatel za poskytované služby v souladu se smlouvou řádně platil sjednané částky. Vzhledem ke 
zrušení smluvních dokumentů od počátku je zřejmé, že po celou dobu od 01. 09. 2018 do 31. 08. 2020 
bylo plněno bez právního důvodu, čímž došlo k bezdůvodnému obohacení obou Smluvních stran. 
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IV. 

Na základě vyse uvedených skutečností uzaviraJI Smluvní strany tuto Dohodu o vypořádání 

bezdůvodného obohacení (dále jen Dohoda): 

Smluvní strany konstatují, že od Dl. 09. 2018 do 31. 08. 2020: 

1) Poskytovatel řádně plnil všechny své povinnosti vyplývajicl ze smlouvy a Objednatel ke dni uzavření 
této Dohody prohlašuje, že Poskytovatel vyřešíl všechny se smlouvou související případy a předal 
všechny smlouvou vyžadované dokumenty související se zmíněným obdobím. 

2) Objednatel po celou výše zmíněnou dobu řádně za poskytované služ.by platil a Poskytovatel od něj 
přijímal dohodnutou částku ve stanovené výši a ke dni uzavření této Dohody nemá Objednatel u 
Poskytovatele v souvislosti se Smlouvou a Dodatky žádné nedoplatky ani přeplatky. 

~ 

Smluvn( strany výše uvedená tvrzení považují za nesporná a prohlašují, že výše uvedená pi ně ní přijímají 
do svého vlastnictví. Každá smluvní strana prohlašuje, že se neobohatila na úkor druhé smluvní strany 
a jednala v dobré víře. 

v. 
Smluvní strany podpisem na této Dohodě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto Dohodu vztahuje 
povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění 
Dohody zajistí Objednatel. Společně s Dohodou budou v Registru smluv zveřejněny dotyčné Dodatky 
č. S, 6 a 7 zmíněné v Čl. I. 

VI. 

Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu obéma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v Registru smluv tak, jak je ujednáno v Čl. v. 
Tato Dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech shodné právní sily, přičemž jedno vyhotovení obdrží 
Poskytovatel a jedno Objednatel. 

Smluvní strany této Dohody po jejím důkladném přečteni výslovně prohlašují, že si tuto Dohodu 
přečetly, že ji uzavírají podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či 
za nápadně nevýhodných podmínek a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují 
vlastnoručni podpisy svych oprávněných zástupců. 

v srně dne .. J5 .. :.03.~. ZOZO • 2 5 ·08- 2010 V Brne dne .......................... . 

~ za Objednatele 
Ing. Ilona Mullerová, DrSc. 

ředitelka ústavu 

lJSTAV PAfSTROJOVE TECHNIKY 
AV CR, v.v.i. 

Královopolská 147, 612 64 Brno 
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