
DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ
Uzavřená dle § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

mezi smluvními stranami:

JTS CZ s.r.o.
Sídlo: Husova 1712, 250 01 Brandvs nad Labem
IČ: 29026806
DIČ CZ29026806
(dále jen „vykonavatel“)

a

Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.
Sídlo: Kutná Hora, U Lazara 22, PSČ 28401
IČ: 49549511
DIČ: CZ 49549511
(dále jen „objednatel“)

Článek I.
Úvodní ustanovení

1.1. Účastníci dohody uzavřely dne 19.1.2011 Smlouva na provádění servisu světelné signalizace 
v Kutné Hoře, číslo smlouvy 7/2011.

1.2. Na výše uvedenou smlouvu se vztahovala povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

1.3. Smlouva byla objednatelem publikována v registru smluv dne 5.6.2019 pod ID smlouvy 
8574643. Při dodatečné kontrole Objednatelem bylo zjištěno, že smlouva nebyla uveřejněna v 
otevřeném a strojově čitelném formátu dle §5 odst. 1 zákona o registru smluv. Tím smlouva podléhá 
sankčnímu ustanovení o zrušení nezveřejněných smluv a objednávek v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, od počátku.

1.4 Vzhledem k tomu, že ani jeden z účastníků dohody nesplnil povinnost výše uvedenou /smlouvu 
zveřejnit v souladu se zákonem o registru smluv, a to ani ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy byla 
uzavřena, tj5.6.2019, platí, že tato smlouvaje zrušená od počátku.

1.5 Navzájem poskytnutá plnění na základě předmětné smlouvy od jejího uzavření se tímto na obou 
stranách považují za bezdůvodné obohacení.

Článek II.
Vypořádání bezdůvodného obohacení

2.1 Účastníci dohody se tímto domluvili na vypořádání bezdůvodného obohacení dle čl. I
této dohody tak, že vzájemné pohledávky z výše uvedené neplatné smlouvy za uvedené období 
budou započteny beze zbytku.

2.2 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že se neobohatila na úkor druhé smluvní strany 
a jednala v dobré víře.



Článek III.

3.1 Účastníci této dohody shodně konstatují, že po splnění závazku uvedeného v čl. II 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.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

4.1 Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

Tato dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

4.2 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv provede 
objednatel, a to do 30 dnů od uzavření smlouvy.

4.3 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá ze 
smluvních stran.

4.4 Dohoda je uzavřena k datu podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv.

V Kutné Hoře dne 16.4.2021

Objednatel
/

TECHNICKÉ SLUŽBY 
KUTNÁ HOIíA 
spoi. s r.G.

Vykonavatel

.Kxtir-iá. /.-..éru

U Lazara 2Í, 284 1.7 Kainů ifc-r.v. 
tel.: 327 536 05Í, fox: 3X7 1 '

IČO: 495495 11 TiČ: C2X3. ;l


