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DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ 
(dále jen „Dohoda“) 

 
uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  

níže uvedeného dne, měsíce a roku 
 

mezi těmito smluvními stranami 
 
 
 
Horská služba ČR, o.p.s. 

543 51 Špindlerův Mlýn 260 

zastoupená: Patrikem Jaklem, ředitelem  

IČ: 27467759 

DIČ: CZ27467759 

(dále jen „příkazce“)  

a  

Ing. Švecová Martina s.r.o 
sídlo Okružní 791/30, PSČ 793 95 Město Albrechtice 
IČ:/DIČ: 293 77 943 
(dále jen „příkazník“)  

 

I. 

 
Smluvní strany uzavírají tuto dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení vzhledem 

k tomu, že: 

1. uzavřely dne 2.5.2019 příkazní smlouvu, jejímž předmětem bylo příprava a realizace 

akce „stavební úpravy a modernizace objektu záchranné stanice Horské služby Ovčárna 

č.p. 273, stojící na pozemcích st.396/1 a st.396/2 v k.ú. Malá Morávka. Tato smlouva 

byla uzavřena v souladu s výsledkem průzkumu trhu. 

2. strana příkazce je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle smlouvy 

uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu 

zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“).  

3. ze smlouvy uvedené v části I bodě 1 této dohody bylo poskytnuto plnění, přestože v době 

poskytnutí plnění nebyla tato smlouva uveřejněna dle § 5 ZRS a nenabyla tak účinnosti, 

a tudíž má poskytnuté plnění povahu bezdůvodného obohacení strany přijímající takové 

plnění, neboť bylo plněno bez právního důvodu.  

 

 

II. 

 
1. Smluvní strany konstatují, že:  

a) Příkazník provedl veškerá plnění na základě původně sjednané smlouvy. 

b) Dne 21.1.2020 byla příkazníkovi příkazcem uhrazena smluvní cena 

za provedené plnění v celkové výši 78 650,00Kč bez DPH. 
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2. Smluvní strany výše uvedené plnění smlouvy dle písm. a) a b) považují za nesporné, 

v souladu se smlouvou uvedenou v čl. I odst. 1 této Dohody a prohlašují, že plnění 

přijímají do svého vlastnictví.  

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se bezdůvodně neobohatily na úkor druhé smluvní 

strany a jednaly v dobré víře.  

 

 

III. 

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

ZRS, 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. Tato Dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 

přičemž každá strana obdrží 1 vyhotovení. 

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

obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

5. Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

 

 

V Praze dne 6.10.2020    Ve Městě Albrechtice dne 9.10.2020 

 

 

……………………………………      …………………………………  

         příkazce       příkazník 

 

 

 

Příloha č. 1 – Příkazní smlouva ze dne 2.5.2019 


