
Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení 
uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dáie je „dohoda")

Smluvní strany

Klimaaktiv, s.r.o.

IČO: 28723295
se sídlem: Pod Pvrchem 218/2,400 01 Ústí nad Labem

{dále jen „zhotovitel")

A

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

IČO:00829013
se sídlem: Sociální péče 799/7a, 400 11 Ústí nad Labem

(dále jen „objednavatel")

li.
Základní ustanovení

1. Účastníci dohody na základě objednávky uzavřeli dne 05.03.2020 objednávku na Havarijní oprava 
VZT jednotky ZOS - motor.
2. Výše uvedená objednávka byla objednávkou, na kterou se vztahuje povinnost uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem 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 „zákon o registru smluv").
3. Vzhledem ke skutečnosti, že objednávka nebyla z důvodu opomenutí uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv, resp. došlo ke zveřejnění objednávky až po 
více než 3 měsících od uzavření objednávky, je zrušena od počátku podle § 7 odst. 1 zákona o registru 
smluv a plnění z této objednávky se tak stává bezdůvodným obohacením, protože bylo plněno bez 
právního důvodu.



III.
Předmět dohody

1. S ohledem na to, že již došlo k plnění předmětu objednávky, tak, že zhotovitel provedl výše 
uvedenou Havarijní opravu VZT jednotky ZOS - a objednávka byla uhrazená objednavatelem dne 
10.03.2020 vyúčtovaná daňovým dokladem - fakturou č. 200007, ve výši 81 765,50Kč včetně DPH 
(účetní doklad č. 1FP 997), se smluvní strany dohodly, že si ponechají již poskytnutá plnění vyplývající 
z objednávky, a tímto si vzájemně vypořádávají své nároky na vydání bezdůvodného obohacení.
2. Každá smluvní strana prohlašuje, že se neobohatila na úkor druhé smluvní strany a jednala v dobré 
víře.
3. Účastníci dohody shodně konstatují, že po splnění závazku vedeného v odst. 1, článku III. této 
dohody budou veškeré jejich vzájemné závazky a pohledávky vyplývající ze smlouvy uvedené v článku
I. zcela vypořádané a že nebudou mít z uvedených titulů vůči sobě navzájem žádných dalších nároků, 
pohledávek a závazků, resp. že se každý z účastníků jakýchkoli takových dalších případných 
pohledávek či jiných nároků vůči druhému účastníkovi této dohody výslovně jejím podpisem vzdává.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá ze 
smluvních stran.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Uveřejnění dohody v registru smluv zajistí 
odběratel bez zbytečného odkladu po podpisu této dohody oběma smluvními stranami. Odběratel 
potvrdí dodavateli splnění povinnosti uveřejnit dohodu v registru smluv bez zbytečného odkladu po 
jejím uveřejnění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jeho podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ústí nad Labem dne 12.11.2020 V Praze dne.....................................


