
Dohoda o vypořádání závazků 
(uzavřená dle§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

Revitrans, a.s. 
IČ: 25028197, 
DIČ: CZ25028197, 
se sídlem: Důlní čp. 429,418 01 Bílina, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
pod sp.zn. B 1059, 
zastoupená: Ing. Martin Lendvorský, vedoucí úseku nákup služby pro těžbu ČEZ 
a Petr Hubínek, vedoucí skupiny nákup core služby pro těžbu ČEZ 
( dále jen „Objednatel") 

a 

Archeologický ústav A V ČR, Praha, v.v.i. 
IČ: 67985912, 
DIČ: CZ67985912, 
se sídlem: Letenská 123/4, 118 01 Praha 1, 
instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR 
zastoupená:•Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel 
( dále jen ,,Zhotovitel") 

Objednatel a Zhotovitel (dále společně jen jako ,,Strany Dohody") uzavírají níže uvedeného 
dne, měsíce a roku následující dohodu o vypořádání závazků (dále jen ,,Dohoda"): 

I. 

Úvodní prohlášení 

1. Strany Dohody souhlasně prohlašují, že mezi nimi byly na základě jednotlivých
objednávek Objednatele uzavřeny následující smlouvy:

a) na základě objednávky č: RSB38005281 ze dne 19.2.2018, která tvoří přílohu č. 1
této Dohody, byla uzavřena smlouva, dle které se Zhotovitel zavázal provést pro
Objednatele Archeologický výzkum pohřebiště Nesvětice 2018 dle nabídky
Zhotovitele č:'ARUP-1964/2018 ze dne 15.2.2018, která byla nedílnou součástí
objednávky a tvoří přílohu č. 2 této Dohody, a Objednatel se zavázal zaplatit
Zhotoviteli za předmětné služby v objednávce specifikovanou cenu ve výši
1.612.760,-Kč bez DPH.

b) na základě objednávky č. RSB38005673 ze dne 22.2.2019, která tvoří přílohu č. 3
této Dohody, byla uzavřena smlouva, dle které se Zhotovitel zavázal provést pro
Objednatele Archeologický výzkum pohřebiště Nesvětice 2019 dle nabídky
Zhotovitele č. ARUP-1283/2019 ze dne 15.2.2019, která byla nedílnou součástí
objednávky a tvoří přílohu č. 4 této Dohody, a Objednatel se zavázal zaplatit
Zhotoviteli za předmětné služby v objednávce specifikovanou cenu ve výši
4.155.993,-Kč bez DPH.
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(shora uvedené smlouvy dále jen jako „Objednávky" a každá z těchto smluv dále 
samostatně jenjako „Objednávka"). 

2. Strany Dohody souhlasně prohlašují, že Zhotovitel poskytl Objednateli služby uvedené
v předchozím odstavci řádně a včas v rozsahu dle jednotlivých Objednávek a že ze strany

Objednatele rovněž došlo k řádnému a včasnému zaplacení celé ceny dle každé
z uvedených Objednávek, a to na základě faktur vystavených Zhotovitelem.

3. Strany Dohody dále souhlasně prohlašují, že Objednávky nebyly jakožto smlouvy
uveřejněny v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv), ve lhůtě dle§ 7 odst. 1 tohoto zákona, a tedy byly ex lege od počátku zrušeny.

4. S ohledem na skutečnost, že obě Strany Dohody jednaly s vědomím závaznosti Objednávek
a v souladu s jejich obsahem také plnily, co si vzájemně ujednaly, a v zájmu vypořádání
vzájemných závazků stran bezdůvodného .obohacení, ke kterému došlo plněním na ex lege.
zrušené Objednávky, sjednávají Strany Dohody tuto Dohodu o vypořádání závazků.

II. 

Vypořádání závazků 

1. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v čl. I. této Dohody a dále pak tomu, že Strany
Dohody pokládají plnění dle čl. I. odst. 2 této Dohody za nesporné a poskytnuté zcela
v souladu s Objednávkami, prohlašují, že:

(i) toto plnění přijímají do svého vlastnictví,

(ii) a že v souvislosti s tímto plněním vůči sobě nebudou navzájem vznášet nároky

z titulu bezdůvodného obohacení, které je tímto zcela vypořádáno.

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Dohoda se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2. Jestliže jsou v této Dohodě použita slova s velkým počátečním písmenem, mají tato slova
význam, který jím byl v této Dohodě přidělen danou definicí jednotlivým termínů,
nevyplývá�li z logiky kontextu Dohody jinak.

3. Objednatel poskytuje souhlas s uveřejněním Dohody v registru smluv vedeném ve smyslu
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel bere na vědomí,
že uveřejnění Dohody v registru smluv zajistí Zhotovitel. Do registru smluv bude vložen
elektronický obraz textového obsahu Dohody (včetně jejích příloh) v otevřeném a strojově
čitelném formátu a rovněž metadata Dohody.
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/ 4. Pokud by některé ustanovení této Dohody bylo neplatným či se stalo neplatným, pak to
zásadně nezpůsobuje neplatnost této Dohody jako celku či jiných jejích ustanovení jako
celku. Strany Dohody nahradí po vzájemné dohodě případné neplatné ustanovení novým
ustanovením, které se bude v nejbližší možné míře blížit ustanovení nahrazovanému
s přihlédnutím ke smyslu a účelu této Dohody, nedojde-li k dohodě, nahradí takové
ustanovení na návrh některé ze Stran Dohody soud při splnění podmínek daných k tomu
příslušnými právními předpisy.

5. Tato Dohoda nabývá platnosti připojením podpisů zástupců obou Stran Dohody a účipnosti
ke dni jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu čl. III. odst. 3 této Dohody.

6. Tuto Dohodu je možné měnit pouze na základě písemných a vzestupně číslovaných
dodatků opatřených podpisy obou Stran Dohody.

7. Strany Dohody prohlašují, že se s obsahem této Dohody seznámily, souhlasí s ním, a proto
tuto Dohodu.uzavírají připojením svých podpisů.

Přílohy:
č. 1 - objednávka č. RSB38005281 ze dne 19.2.2018; 
č. 2 - nabídka Zhotovitele č. ARUP-1964/2018 ze dne 15.2.2018; 
č. 3 - objednávka č. RSB38005673 ze dne 22.2.2019; 
č. 4 - nabídka Zhotovitele č. ARUP-1283/2019 ze dne 15.2.2019. 

v Praze dne Ir (J. I to LO 

Za Zhotovitele:  

Mgr. Jan ·ík, Ph.D;, ředitel 

V Chomutově dne 30.11.2020 

Za Objednatele:

Ing. Martin Lendvorský, 
Archeol 1cký ústav AV ČR, Praha, v.v.i. VÚ I ákup služby pro těžbu ČEZ 

Petr Hubínek 
VS nákup core služby pro těžbu ČEZ 
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