
DOHODA O NAROVNÁNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

I. 
Smluvní strany 

1. DĚTSKÝ DOMOV UHERSKÉ HRADIŠTĚ 
se sídlem: Jiřího z Poděbrad 313, Uherské Hradiště, 686 01 

zastoupen: Mgr. Ivanou Lackovou 

IČ: 603 71773 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,  
číslo účtu: 555 8340277/0100 
(dále jen „zadavatel“) 

a 

2. BENJAMÍN S.R.O. 
se sídlem: Hradišťská 766, Buchlovice, 687 08 
zastoupen: Ing. Julií Zetkovou 
IČ: 25523414 
DIČ: CZ25523414 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu: 271368376/0300 

(dále jen „dodavatel“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Na základě písemné objednávky Dětský domov Uherské Hradiště objednal 
v měsíci listopadu 2017 ve firmě Benjamín s.r.o. v Buchlovicích nákup a montáž 
zahradních prvků, zpevnění dopadové plochy kačírkem a zemní práce v celkové 
částce Kč 156.580,-. 

2. Faktury za zboží č. 500172785, 500172786 a 500172787  byly řádně uhrazeny 
dne 14.12.2017. 

3. Dětský domov však neuplatnil povinnost zveřejnění objednávky za nákup zboží 
v částce Kč 156.580,- v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv. 

III. 
Narovnání 

1. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na tom, že Dětský domov 
Uherské Hradiště provede uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. 

2. Smluvní strany souhlasí s plněním a vyplacenými finančními prostředky. 

IV. 
Závěrečná ustanovení 



1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní 
straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), jinak. V takovém případě tato dohoda nabývá platnosti dnem 
jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž 
jedno obdrží zadavatel a jedno dodavatel. 

 
V Uherském Hradišti dne 17.5.2018              V Buchlovicích dne 17. 5. 2018 
  

…………………………………………        ……………………………………… 
za Dětský domov Uherské Hradiště 

(zadavatel) 
za BENJAMÍN s.r.o. 

                     (dodavatel) 
 
 

 


