
Dohoda o poskytnutém plnění 

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

Lucie Hráčková 

Splzov 1, 468 22 Železný Brod 

IČ: 76063305 

DIČ: CZ845732535 

na straně jedné (dále jen „Poskytovatel“) 

 

a 

 

Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28 

Zastoupena: Zbyňkem Drozdou, ředitelem            

Sídlem: Na Šutce 28/440, Praha 8 

IČ: 60461845 

na straně druhé (dále jen „Objednatel“) 

 

uzavírají tuto 

 

Dohodu o poskytnutém plnění 
 

I. 

Základní ustanovení 

1. Poskytovatel je osobou podnikající v oblasti cestovního ruchu, zabývající se prodejem 

ubytovacích, stravovacích a dalších služeb v oblasti cestovního ruchu; Poskytovatel je 

provozovatelem hotelu Kavka, Vranové 159, Malá Skála. 

 

 

II. 

Dohoda o poskytnutém plnění 

 

1. Poskytovatel a Objednatel dne 3. 11. 2017 uzavřeli Smlouvu o poskytnutí ubytovacích a 

stravovacích služeb, na základě které Poskytovatel poskytl dohodnuté služby pro žáky a další 

subjekty Objednatele v době od 21. 5 2018 do 25. 5. 2018; za toto plnění Objednatel zaplatil 

dne 15.1.2018 zálohu ve výši 59.000,- a dne 5.6.2018 doplatek dle přesného vyúčtování ve 

výši 57.640,- Kč, celkem tedy 116.640,- Kč vč. DPH (dále jen „Smlouva“). Smlouva je jako 

Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. (jen poznámka: smlouva je původně na 119.232,- 

2. Smluvní strany konstatují, že podmínkou účinnosti Smlouvy bylo její včasné zveřejnění 

v Registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), nejpozději však do 3 měsíců ode dne jejího 

uzavření. Objednatel Smlouvu v Registru smluv uveřejnil opožděně, dne 27. 2. 2018, 

v důsledku čehož je uzavřená Smlouva dle § 7 odst. 1 zákona o registru smluv neplatná. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají v zájmu platné úpravy svých 

vzájemných vztahů v souvislosti s již poskytnutými službami na základě Smlouvy a dohodly se 

takto: 

 



Smluvní strany výslovně prohlašují, že plnění dohodnuté mezi nimi na základě Smlouvy se 

uskutečnilo v dohodnuté době a rozsahu a smluvní strany si tedy vzájemně poskytly plnění 

v takovém rozsahu a jakosti, která odpovídá jejich dohodě, a to včetně úhrady za toto plnění  ve 

výši požadované a fakturované Poskytovatelem. Smluvní strany konstatují, že smlouvou mezi nimi 

uzavřenou (Příloha č.1) bylo plnění dohodnuté ve výši 119 232 Kč, Poskytovatelem fakturovaná 

částka byla nižší, avšak smluvní strany touto dohodou výslovně potvrzují, že uhrazením 

fakturované částky je závazek Objednatele za poskytnuté plnění dle smlouvy (Příloha č. 1) splněn. . 

Práva a povinnosti Smlouvou mezi nimi dohodnutá mají nadále za platná vč. práva z odpovědnosti 

za vady z nich vyplývající. 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v Registru smluv, které zajistí Objednatel. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jedno obdrží Poskytovatel a dvě 

obdrží Objednatel. 

3. Smluvní strany konstatují, že ustanovení této smlouvy nejsou obchodním tajemstvím ve 

smyslu § 504 Občanského zákoníku 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Smlouvu o poskytnutí ubytovacích a stravovacích služeb ze dne 3. 11. 2017 

 

Poskytovatel:                                                                              Objednatel: 

 

 

V Praze dne 10.10.2018                               V Praze dne 12.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………..                                          ………………………………………………… 

               Lucie Hráčková                                                                  Zbyněk Drozda, ředitel 

 


