
Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení
(dále jen ,,Dohoda")

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi těmito smluvními stranami

Základni umělecká škola Jihlava, příspěvková organizace
Masarykovo nám. 65/16, 586 01 Jihlava
Zastoupená: Mgr. Danou Fučíkovou
IČO: 75151332
(dále jen ,,objednavatel")

a

Mgr. Libor Novotný
Česká 156/6, Brno 2 602 00
IČO: 66573688

(dále jen ,,zhotovitel'")

I.

Objednavatel vystavil dne 12. 7. 2019 objednávku na nákup hudebního nástroje - Anglický
roh - 180D: Gebr. Mônnig - model 180D ve výši včetně DPH, kterou zhotovitel
akceptoval a podle ni pak plnil, v termínu dne 24. 8. 2019, kdy došlo k předání hudebního
nástroje - Anglický roh.

II.

l. Při dodatečné kontrole objednatelem bylo zjištěno, že objednávka a ani její akceptace
nebyla zveřejněna podle § 5 odst. l zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v planém
znění (dále jen ,,zákon o registru smluv"). Objednávka tak byla zrušena od počátku
v souladu s ust. § 7 odst. l zákona o registru smluv.

2. Plnění poskytnutá ze zrušené objednávky se tak stávají bezdůvodným obohacením,
protože bylo plněno bez právního důvodu.

Ill.

l. Na základě výše uvedených skutečností uzavírají smluvní strany tuto Dohodu:

Smluvní strany konstatují, že:

l) dne 24. 8. 2019 byl zhotovitelem objednavateli hudební nástroj Anglický roh dle
cenové nabídky, která byla v souladu s objednávkou.

2) dne 26. 8. 20 19 byla v souladu s objednávkou uhrazena zhotoviteli smluvní cena ve
výši včetně DPH.



2. Smluvní strany výše uvedená plněni smlouvy podle bodu l a 2 tohoto článku
považuji za nesporná a prohlašuji, že plněni přijímají do svého vlastnictví.

3. Každá smluvní strana prohlašuje, že se neobohatila na úkor druhé smluvní strany a
jednala v dobré víře.

IV.

l. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Dohody v registru smluv podle zákona o
registru smluv. U\'eřejněni Dohody prostřednictvím registru smluv zajistí
objednavatel.

2. Práva a povinnosti touto Dohodou výslovně neupraveně se řídí zákonem č. 89/2012
Sb., občanský zákoník v platném znění.

3. Tuto dohodu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V.

l. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

2. Smluvní strany potvrzuji, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly a že s jejím
obsahem souhlasí.

3. Nedílnou souČástí této Dohody je kopie objednávky.

4. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv.

V Jihlavě dne: 23. l l. 2020

Mgr. Da vá,
ředitelka školy

Záxiäani umělecká Skota jěhiava,
pKmvková orgamzacE
Ma8arykovo nám. 18/85
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