DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ
(dále jen „Dohoda“)
uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi těmito smluvními stranami
Česká republika – Národní sportovní agentura
se sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 00 Praha 1
adresa pro doručování: Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9
IČO: 07460121
zastoupený: Ing. Zdeňkou Malinovou, ředitelkou Odboru podpory úřadu
(dále jen „odběratel“)
a
OFFICE-CENTRUM s.r.o.
se sídlem: Českobrodská 53, Běchovice, 190 11 Praha 9
IČO: 27143562
DIČ: CZ27143562
e-mail:
(dále jen „dodavatel“)
I.
Základní ustanovení
1.1 Účastníci této Dohody konstatují, že potvrzením objednávky odběratele ze dne 30. 9. 2020,
č. obj. NSA-09/2020-043 (dále jen „objednávka“), spolu uzavřeli smlouvu, jejímž předmětem
bylo dodání zboží – zařízení Konica Minolta bizhub C360i za cenu 123 100,- Kč bez DPH.
1.2. Na výše uvedenou objednávku se vztahovala 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 „ZRS“).
1.3 Vzhledem ke skutečnosti, že na základě potvrzené objednávky, resp. smlouvy, bylo poskytnuto
plnění, přestože objednávka nebyla uveřejněna dle § 5 ZRS v registru smluv a došlo tak k jejímu
zrušení od počátku podle § 7 odst. 1 ZRS, poskytnuté plnění se tak stává bezdůvodným
obohacením, neboť bylo plněno bez právního důvodu.
II.
Předmět dohody
2.1 S ohledem na to, že na základě potvrzené objednávky, resp. smlouvy, došlo k plnění tak, že
dodavatel dodal odběrateli zařízení Konica Minolta bizhub C360i a odběratel za toto plnění dne
12. 10. 2020 uhradil částku ve výši 148 951,- Kč s DPH, se smluvní strany dohodly, že si
ponechají již poskytnutá plnění vyplývající z potvrzené objednávky, smlouvy, a tímto si vzájemně
vypořádávají nároky na vydání bezdůvodného obohacení.
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2.2 Smluvní strany výše uvedená plnění dle odst. 2.1 tohoto článku považují za nesporné, v souladu
s potvrzenou objednávkou ze dne 30. 9. 2020 a prohlašují, že vzájemná plnění přijímají do svého
vlastnictví.
2.3 Každá smluvní strana prohlašuje, že se bezdůvodně neobohatila na úkor druhé smluvní strany
a jednala v dobré víře.
III.
3.1 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této Dohody v registru smluv podle ZRS
a rovněž na profilu odběratele, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis.
Uveřejnění Dohody prostřednictvím registru smluv zajistí odběratel.
3.2. Práva a povinnosti touto Dohodou výslovně neupravené se řídí právními předpisy České
republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3.3 Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž
odběratel obdrží dvě vyhotovení a dodavatel dvě vyhotovení.
3.4 Smluvní strany potvrzují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem
souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3.5 Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.
3.6 Nedílnou součástí této Dohody jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 - Objednávka ze dne 30. 9. 2020, č. obj. NSA-09/2020-043
Za odběratele:

Za dodavatele:

V Praze dne…………………

V Praze dne……………………

Ing. Zdeňka Malinová
ředitelka Odboru podpory úřadu
Národní sportovní agentura

Tomáš Liška
jednatel
OFFICE-CENTRUM s.r.o.
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