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Dohoda o narovnání 
1. Smluvní strany 

1.1 Janáčkova akademie múzických umění, se sídlem Beethovenova 650/2, 602 00 Brno-město, 
IČO: 62156462 (dále jen „JAMU“), jako (veřejná) vysoká škola, zastoupena: Ing. Mgr. Alenou Valentovou, 
tajemnicí Divadelní fakulty JAMU jako objednatel na straně jedné  

a 
1.2 B2B Partner s.r.o., se sídlem Plzeňská 3070, 700 30 Ostrava, IČO: 27830306, zapsaná 

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 52826, zastoupená: Pavlem Králem, 
jednatelem společnosti (dále jen „B2B partner“) na straně druhé (společně dále jen „Smluvní strany“) 
 

uzavírají  
 

dohodu o narovnání  
(dle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) tohoto znění: 

 

2. Skutkový stav 
2.1 Smluvní strany se dohodly, že B2B partner dodá JAMU 23 ks pracovních stolů a 8 ks skříněk 

pro Ateliér scénografie JAMU. Současně se Smluvní strany dohodly, že za realizaci výše uvedené dodávky 
bude B2B partnerovi náležet celková smluvní cena ve výši 193.316,67 Kč vč. DPH. 

(Dále jen „Dodávka“).  
O předmětném byla uzavřena smlouva písemnou objednávkou č. 3530085227 a jejím přijetím dne 14. 

6. 2022 (příloha č. 1 této dohody o narovnání) (dále jen „Objednávka“).  
2.2 B2B partner své závazky, tj. Dodávku realizoval, a to v rozsahu a za podmínek, jak vyplývá z 

Objednávky. Za poskytnuté plnění – Dodávku, B2B partnerovi vznikl nárok (vůči JAMU) na plnění – 
celková smluvní cena ve výši celkem 193.316,67 Kč vč. DPH; toto plnění bylo B2B partnerovi poskytnuto.  

2.3 Objednávka  však nebyla uveřejněna před realizací Dodávky tj. před 23. 6. 2022 v registru smluv 
zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS“), 
a to přesto, že podle ZoRS smluvní strany tuto povinnost mají.  

3. Existence pochybnosti (spornosti) 
3.1 Smluvní strany konstatují, že jestliže podle § 6 odst. 1 ZoRS platí, že „Smlouva, na niž se vztahuje 

povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.“ pak 
přestože v souladu s obsahem Objednávky byla ze strany B2B partnera realizována Dodávka, za kterou  
JAMU uhradila ujednanou smluvní cenu, nicméně takto se stalo, aniž by Objednávka nabyla účinnosti a 
tedy bylo plněno (realizována Dodávka) před účinností smlouvy. Pro Smluvní strany je tak sporné a 
pochybné: jaké právní důsledky z dané situace pro Smluvní strany vyplývají, jak si strany mají vzájemně 
vypořádat nároky z plnění z důvodu, který do doby plnění nenastal – z neúčinné Objednávky.  

3.2 Výše uvedené učinilo a činí právní postavení Smluvních stran nejistým, také proto, že každá ze 
stran má na právní posouzení dané situace jiný názor. Za této situace, s ohledem na oboustranný zájem 
postavit vzájemné vztahy na bázi jistoty (a vyhnout se tak případným sporům), Smluvní strany, po 
vzájemných jednáních, se shodly na tom, že mají oboustranný zájem věc vyřešit smírně, odstranit doposud 
sporná a pochybná práva a povinnosti (vyplývající zejména z Objednávky), a to prostřednictvím dohody 
o narovnání.      

      
4. Dohoda o narovnání  

4.1 Vzhledem k výše uvedenému Smluvní strany činí následující právní jednání, a to s vědomím všech 
právních důsledků, když mezi sebou upravují výše popsané vzájemné sporné (pochybné) práva a povinnosti 
vyplývající z plnění z neúčinné Objednávky, resp. vyplývající z realizované Dodávky a úhrady smluvní 
ceny za její realizaci. 
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a narovnávají je takto: 
 

A) Smluvní strany si potvrzují, že Dodávka  byla řádně provedena. 
B) Smluvní strany si potvrzují, že smluvní cenu za Dodávku  ve výši 193.316,67 Kč vč. DPH JAMU 

zaplatila B2B partnerovi před podpisem této dohody o narovnání. 
C) Smluvní strany si potvrzují, že ani jedna z nich nemá vůči druhé straně  nárok na vydání 

bezdůvodného obohacení, které (případně) vzniklo z důvodů a v důsledku neuveřejnění Objednávky 
v registru smluv před poskytnutím plnění, nebo nárok na jakékoliv jiné plnění spojené či vyplývající jako 
důsledek plnění před účinností Objednávky. Poskytnutá plnění se započítávají na plnění, která mají být 
podle Objednávky poskytnuta. 
   

5. Další a závěrečná ujednání 
5.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda o narovnání (včetně všech jejich příloh) bude 

zveřejněna v registru smluv (ve smyslu ZoRS). Tato dohoda o narovnání nabude účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 
 

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této dohody seznámily, plně jí porozuměly, odpovídá jejich 
svobodné vůli a na důkaz souhlasu s ní ji podepisují. 

Přílohy: 
- příloha č.1: Objednávka vč. přílohy ze dne 14. 6. 2022  
 
 
V Brně dne 3. 11. 2022                             V Ostravě dne 2. 11. 2022 

 

 

 

 

Janáčkova akademie múzických umění       B2B Partner s.r.o. 
IČO 62156462                                           IČO : 27830306  

zast. Ing. Mgr. Alenou Valentovou, tajemnicí DF JAMU 
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