Čj. j.: VS-180810-3/ČJ-2020-8027PS

ČESKÁ REPUBLIKA
VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ PRÁV A POVINNOSTÍ
(„Dohoda“)
č. 667/52/2020
uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2, § 1902 a § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Strany
Česká republika, Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za stát právně jedná na základě pověření generálního ředitele
č. j. VS-9439-54/ČJ-2016-800020-SP ze dne 17. 09. 2020,
vrchní rada plk. Mgr. Martina Gänsel, LL.M., ředitelka Věznice Kynšperk nad Ohří
adresa věznice: VS ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá č. p. 52,
357 51 Kynšperk nad Ohří,
IČO: 00212423
DIČ: není plátcem DPH v hlavní činnosti
Bankovní spojení: xxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx
(„Vězeňská služba“)
a
NOVIKO s. r. o.
se sídlem Palackého třída 163
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61588
za níž jedná MVDr. Karel Badalík, jednatel C 61588 vedená u Krajského soudu v Brně
nebo Ing. Martin Koudela
IČO: 28433092
DIČ: CZ28433092
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(„Dodavatel“)

(dále společně jako „Strany“ anebo každý samostatně jako „Strana“)
Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu:
1.

PREAMBULE
Strany společně uzavřely dne 14. 01. 2020 dodávkovou smlouvu – objednávku (dále jen
„Smlouva“) na níže uvedené krmivo pro psy dle dodacího listu č. 3631412.
Farmina N&D measure cup dog (odměrka pes)
Farmina Polo shirt BLUE (male) XL
Farmina Polo shirt BLUE (male) XXL
Farmina Promo shirt Pumpkin female L

20x
3x
1x
1x

Farmina Promo shirt Pumpkin male XL
Farmina Sweatshirt male XXL
Piškoty TOBBY pro psy 250
TB DOG GF TOP Farmina Adult Chicken 20kg
TB DOG GF TOP Farmina Puppy Chicken 20kg
TB DOG SP ADULT Sensible Lamb 20kg

1x
2x
22x
69x
6x
5x.

Smlouva byla realizována na základě objednávky a vystavené Faktury – daňový doklad číslo:
1888299 na částku 78 240,87 bez DPH, celkem 89 977,00 vč. DPH, přičemž tato Smlouva
nebyla zveřejněna v registru smluv.
1.1

Tím došlo k tomu, že smlouva byla ve smyslu § 7 odst. 1 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 (dále jen „ZRS“) zrušena od počátku.

1.2

Strany mají zájem na vypořádání vzájemných nároků z bezdůvodného obohacení vzniklých
v důsledku zrušení Smlouvy touto Dohodou . Tato Dohoda tedy představuje kompletní a celou
dohodu Stran o předmětu Smlouvy a právech a povinnostech souvisejících s anebo
vyplývajících ze zrušení Smlouvy v důsledku toho, že nebyla včas uveřejněna v registru smluv.

2.

PŘEDMĚT A ÚČEL DOHODY

2.1

Předmětem této Dohody je vypořádání práv a povinností Stran z bezdůvodného obohacení
vzniklého zrušením Smlouvy od samého počátku ve smyslu § 7 odst. 1 ZRS novací.

2.2

Účelem této Dohody je zajistit, aby mohlo dojít ke splnění Smlouvy tak, jako kdyby ke zrušení
Smlouvy od počátku ve smyslu § 7 odst. 1 ZRS nedošlo.

3.

VYPOŘÁDÁNÍ A NAROVNÁNÍ PRÁV A POVINNOSTÍ ZE ZRUŠENÉ SMLOUVY

3.1

Strany se dohodly, že veškerá plnění, práva a povinnosti dle Smlouvy, která ke dni podpisu této
Dohody již byla v souvislosti s ní realizována, ať již v souladu nebo v rozporu s ní či obecně
závaznými právními předpisy, navzdory tomu, že nedošlo k včasnému zveřejnění Smlouvy v
souladu s § 2 ZRS a Smlouva tudíž byla od počátku zrušena ve smyslu § 7 odst. 1 ZRS, budou
považována za plnění, práva a povinnosti realizovaná dle Smlouvy anebo v souvislosti s ní tak,
jako kdyby došlo k včasnému zveřejnění Smlouvy v souladu s § 2 ZRS a Smlouva nebyla
zrušena od počátku ve smyslu § 7 odst. 1 ZRS.

3.2

Strany si tak ponechají vzájemně poskytnutá plnění dle Smlouvy v rozsahu, v jakém by jim
náležela, pokud by Smlouva byla včas zveřejněna v souladu s § 2 ZRS, a budou vůči sobě mít
vzájemná práva a povinnosti, které by jim vznikly v souvislosti s uzavřením a následným
plněním Smlouvy (uvedené smlouvy), ať již v souladu či v rozporu s ní či obecně závaznými
právními předpisy, tak, jako kdyby Smlouva nebyla zrušena od počátku ve smyslu § 7 odst. 1
ZRS.

3.3

Pro vyloučení pochybností se Strany uvádějí, že nenastala žádné z nich újma, která by jí mohla
vzniknout v důsledku toho, že nedošlo ke včasnému zveřejnění Smlouvy v souladu s § 2 ZRS a
Smlouva tudíž byla od počátku zrušena ve smyslu § 7 odst. 1 ZRS.

3.4

Pro vyloučení pochybností se Strany dohodly, že žádné ze Stran nenáleží ani jiné nároky, které
by jí mohly vzniknout v důsledku toho, že nedošlo ke včasnému zveřejnění Smlouvy
v souladu s § 2 ZRS a Smlouva tudíž byla od počátku zrušena ve smyslu § 7 odst. 1 ZRS.

3.5

Strany se dohodly, že uzavřením této Dohody byly vypořádány veškeré nároky z bezdůvodného
obohacení a narovnána veškerá pochybná anebo sporná práva či povinnosti, které vznikly
v důsledku toho, že nedošlo ke včasnému zveřejnění Smlouvy v souladu s § 2 ZRS a Smlouva
tudíž byla od počátku zrušena ve smyslu § 7 odst. 1 ZRS.
Smluvní strany se zavazují veškeré informace o druhé smluvní straně, které vyplývají
z uzavřené Dohody, používat v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravených
2

zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v původním znění a Nařízením
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.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

4.1

Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle ZRS.

4.2

V souvislosti s aplikací ZRS na tuto Dohodu se Strany dohodly na následujícím:
Vězeňská služba zašle v souladu s § 5 ZRS správci registru smluv elektronický obraz textového
obsahu této Dohody a jejích Příloh v otevřeném a strojově čitelném formátu a metadata
vyžadovaná ZRS, a to do příslušné datové schránky Ministerstva vnitra určené pro uveřejňování
záznamů v registru smluv prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného na portálu
veřejné správy.

4.3

Není-li v této Dohodě uvedeno jinak, může být tato Dohoda měněna nebo zrušena pouze
písemně, a to v případě změn Dohody číslovanými dodatky, které musí být podepsány všemi
Stranami.

4.4

Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení této Dohody neplatným, zdánlivým či
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této
Dohody. Strany se zavazují nahradit neplatné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení novým
ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto
Dohodou jako celkem.

4.5

Pro případ uzavírání této Dohody Strany vylučují použití § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku,
který stanoví, že Dohoda je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle Stran.

4.6

Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá strana obdrží
po jednom vyhotovení.

4.7

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Dohoda vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na
důkaz čehož připojují níže své podpisy.

4.8

Nedílnou součástí této Dohody jsou následující Přílohy:
Příloha č. 1 - opis Faktury č. 1888299

V Brně dne:

V Kynšperku nad Ohří dne: 15.10.2020

12.10.2020

…………………………………………..

………………………………………
Vrchní rada
plk. Mgr. Martina Gänsel, LL.M.
ředitelka Věznice Kynšperk nad Ohří

MVDr. Karel Badalík
…………………………………………………

Ing. Martin Koudela
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