
DOHODA o VYPOŘÁDÁNÍ BEZDÚVODNÉHO OBOHACENÍ

uzavřená dle § 1746 odst. 2 a sodkazem na § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dálejen ..OZ“),

mezi smluvními stranami:

Správa Národního parku Šumava

sídlo: ]. máje 260/19. 385 01 Vimperk

ičo: 00583171

DIC: CZOOS83171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(dále jen „Správa“)

a

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/83 150 00 Praha 5 - Smíchov

—

ičo: 70889953

DIC: CZ70889953

(dálejen „Povodi“)

(Správa a Povodí společně také jako ,.účastníci“,jednotlivě též ,.účastník“)

Článek 1.

Úvodní ustanovení

1.1 Účastníci dohody uzavřeli za účelem zajištění realizace aktivit projektu č. 26 s názvem Silva

Gabreta Monitoring Realizace přeshraničního monitoringu biodiversity a vodního režimu dne

15. 05. 2018 Smlouvu o dílo. pod číslem SOSSOD-73:'2018 (dálejen „Smlouva-“).

1.2 Na Smlouvu se vztahovala povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv (dále

jen .,Registr") v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., () zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejnění těchto smluv a 0 registru smluv (zákon () registru smluv). ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“).

1.3 Smlouva byla Správou publikována v Registru dne 21. 5. 2018

V rámci kontroly předložené monitorovací zprávy vztahující se k výše uvedenému projektu bylo

kontrolním orgánem (Centrem pro regionální rozvoj České republiky) zjištěno, že bylo

poskytnuto dílčí plnění ze Smlouvy dříve, než došlo k nabytí účinnosti Smlouvy. Smlouva

byla uveře_'něna vR itr 21 2018_ avšak první faktura _(vúčetnictví

zhotovitele byla vystavena s dřívějším datem uskutečnění zdanitelného

plnění, a to 17. 5. 2018), tj. před nabytím účinnosti Smlouvy.

1.4 Vzhledem ktomu, že dílčí plnění ze Smlouvy bylo poskytnuto před jejím uveřejněním

\: Registru, tj. účinností Smlouvy. platí, že se toto dílčí plnění, nárokovane' na základě

vystavené faktury_považuje za bezdůvodné obohacení.

1.5 Navzájem poskytnutá dílčí plnění ve formě chemických rozboru povrchových vod \- ceně

15.10l,- Kč ze strany Povodí ve prospěch Správy. a úhrada částky 15.101.- Kč ze strany Správy

ve prospěch Povodí. se tímto na obou stranách považují za bezdúvodné obohacení (dále jen

.„Bezduvodné 0bohaccní").

 



Článek n.

Vypořádání bezdůvodného obohacení

2.1 Účastníci dohody se tímto domluvili na narovnání Bezduvodného obohacení (blíže popsaného

v čl. ! této dohody) tak, Že vzájemné pohledávky Povodí na úhradu částky ve výši 15.10I,- Kč za

dílčí poskytnuté služby (chemické rozbory povrchových vod) a Správy na navrácení uhrazené ve

prospěch Povodí ve výši 15.101: Kč před nabytím účinnosti Smlouvy se vzájemně započtou. a

tím pnhledávky obou účastníku zaniknou a Bezdt'lvodné obohacení bude beze zbytku vypořádáno.

2.2 Každý z účastníků prohlašuje, že se neobohatil na úkor druhého účastníka ajednal v dobré

víře.

Článek 111.

3.l Účastníci dohody shodně konstatuji, že po splnění závazku uvedeného v čl. II této dohody, tj.

započtením pohledávek a vypořádáním Bezduvodného obohacení, budou veškeré jejich vzájemné

závazky a pohledávky vyplývající z Bezduvodného obohacení zcela vypořádané a že nebudou mít

ztohoto titulu vůči sobě navzájem žádných dalších nároků, pohledávek a závazků. resp. že se

každý z účastníků jakýchkoli takových dalších případných pohledávek či jiných nároku vuči

druhému účastníkovi této dohody výslovně jej ím podpisem vzdává.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4.l Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této dohodě výslovně neupravená se řídí příslušnými

právními předpisy, zejména 02.

4.2 Účastníci se dohodli, že uveřejnění v souladu se Zákonem () registru smluv provede Správa, a

to do 30 dnu od uzavření této dohody.

4.3 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech. z nichž po jednom stejnopisu obdrží každý

účastník.

4.4 Dohoda je uzavřena k datu podpisu posledního účastníka a nabývá účinnosti dnem uveřejnění

v Registru v souladu se Zákonem () registru smluv.

4.5 Účastníci se zavazují si poskytnout nezbytnou či důvodně odvodítelnou součinnost při

naplnění účelu této dohody.

Ve Vimperku dne “74. ..... 2019
' 8 "iii." ŽÚlg

V Praze dne ..............2019

 


