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DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ 
(dále jen „Dohoda“) 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami 

1.1  Objednatel 

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace 

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 684 

Sídlo: Klatovská 2960/200i, 301 00, Plzeň 

Statutární zástupce: MUDr. Bc. Pavel Hrdlička, ředitel organizace 

IČO / DIČ: 45333009 / CZ45333009 

(dále jen „objednatel“)  
a  

1.2  Zhotovitel 

Zhotovitel: Absolutio, s.r.o. 

Zapsán: v Obchodném registru Okresného súdu Žilina, Vložka číslo: 18187/L 

Sídlo: Hodžova 12, 03601, Martin 

Statutární zástupce: Ing. Dalibor Steindl, konateľ 

IČO / DIČ: 36692301 / SK20222703 

(dále jen „zhotovitel“)  
 
společně také jako „smluvní strany“ 

 PŮVODNÍ STAV 2

2.1 Objednatel vystavil dne 26.4.2018 objednávku č. ZZSPK/2758/18 o předpokládané ceně 198 850,- Kč vč. 

DPH. Dodavatel ji akceptoval a podle ní ji pak plnil v termínu 21.5.2018 a dále.  

2.2 Při dodatečné kontrole bylo objednatelem zjištěno, že objednávka ani její akceptace nebyla uveřejněna dle 

§ 5 odst. 1 zákona o registru smluv, resp. byla uveřejněna po uplynutí 3 měsíců ode dne jejího uzavření. 

Objednávka tak byla zrušena od počátku v souladu s § 7 odst. 1 zákona o registru smluv.  

2.3 Plnění poskytnutá ze zrušené objednávky se tak stávají bezdůvodným obohacením, protože bylo plněno bez 

právního důvodu.  

 VYPOŘÁDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ 3

3.1 Na základě výše uvedených skutečností uzavírají smluvní strany tuto Dohodu, kde smluvní strany 

konstatují, že:  

3.1.1 dne 8.6.2018 byly zhotovitelem předány zdrojové filmy ze všech kamer včetně dronů. Zároveň bylo 

předáno 2 minutové a 15 minutové video s povinnou publicitou. To vše v souladu s objednávkou 

č. ZZSPK/2758/18.  

3.1.2 dne 14.6.2018 byla v souladu s objednávkou uhrazena dodavateli smluvní cena za provedené plnění ve 

výši 164.338,- Kč bez DPH (DPH v režimu reverse-charge). 

3.1.3 Smluvní strany výše uvedená plnění smlouvy dle bodu 3.1.1 a 3.1.2 považují za nesporná a prohlašují, že 

plnění přijímají do svého vlastnictví.  

3.1.4 Každá smluvní strana prohlašuje, že se neobohatila na úkor druhé smluvní strany a jednala v dobré víře.  



sml. č.: ZZSPK-1479/2018 

Stránka 2 z 2 

 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 4

4.1 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této Dohody v registru smluv podle zákona o registru 

smluv, a rovněž na profilu zadavatele, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. 

Uveřejnění Dohody prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.  

4.2 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.  

4.3 Tuto Dohodu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky – podepsanými oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran na téže listině.  

4.4 Tato Dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel i zhotovitel 

obdrží 1 vyhotovení.  

4.5 Smluvní strany potvrzují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na 

důkaz toho připojují své podpisy.  

4.6 Nedílnou součást smlouvy tvoří příloha: Objednávka č. ZZSPK/2758/18 ze dne 26.4.2018.  

V Plzni dne 23.11.2018 V Martinu dne 23.11.2018 

  

za objednatele 

MUDr. Bc. Pavel Hrdlička 

za zhotovitele 

Ing. Dalibor Steindl 

 


