
DOHODA O NAROVNÁNÍ 

uzavřená podle ustanovení§ 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 
(dále jen „dohoda") 

Číslo smlouvy kupujícího: OBV _1811100142 Číslo smlouvy prodávajícího: -

Ku pující: 

a 

Smluvní strany 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 314/1991 Sb. 
se sídlem Branišovská 164S/31a, 370 OS České Budějovice 
součást: Filozofická fakulta 
kontaktní adresa: Branišovská 31a, 370 OS České Budějovice 
zastoupený: doc. PhDr. Ondřejem Peškem, Ph.D., děkanem 

IČO: 
DIČ: 
(dále jen „kupující") 

60076658 
CZ60076658 

Prodávající: KOSTAX spol. sr. o. 
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 4120 vedenou u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích 
se sídlem V. Nezvala 745/22, 370 06 České Budějovice S 
zastoupený: 
IČO: 
DIČ: 
(dále jen „prodávající") 

(společně dále jen „smluvní strany") 

jednatelem ing. Danielem Betákem 
60850353 
CZ60850353 

I. 
úvodní ustanovení 

1. Mezi kupujícím a prodávajícím byla dne 26.7.2018 uzavřena objednávka číslo 1811100142,jejímž
předmětem byl závazek prodávajícího zajistit kupujícímu dodání výpočetní techniky - 14 x stolní
PC+ 12 x monitor (dále jen „objednávka").

2. Touto dohodou smluvní strany narovnávají práva a povinnosti související s objednávkou, o nichž
panují pochybnosti.

li. 
Narovnávaná práva a povinnosti 

1. V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění



pozdějších předpisů, nabyla smlouva účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv, 
tj. dnem 10. 6. 2019. 

2. Prodávající dodal předmět koupě dne 7. 8.2018, tedy ještě před účinností objednávky.

3. Tímto postupem mohl být porušen zákonný postup stanovený zákonem o registru smluv.
Poskytnuté plnění tedy mohlo být plněním bez právního důvodu, a tím pádem bezdůvodným
obohacením.

Ill. 

Narovnání 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodání předmětu koupě prodávajícím kupujícímu, které se
uskutečnilo dne 7. 8. 2018, považují za plnění poskytnuté v souladu s objednávkou.

2. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškeré finanční plnění poskytnuté kupujícím
prodávajícímu v návaznosti na fakturu č. 010181233, vystavenou dne 7. 8. 2018, považují za
řádnou úhradu kupní ceny dle objednávky.

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany si nejsou vědomy žádných dalších práv nebo povinností, které by mezi nimi byly
sporné či pochybné.

2. Tato dohoda a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Smluvní strany sjednávají, že tato dohoda bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv,
přičemž veškeré k tomu potřebné úkony zajistí kupující.

4. Dohoda byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom
stejnopisu.

S. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si dohodu před jejím podpisem přečetly, s jejím
obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě,
nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Za kupujícího 
doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D. 

V Českých Budějovicích dne 10. 6. 2019 

Za prodávajícího 
Ing. Daniel Beták 

Daniel 

Beták 

Digitálně podepsal 
Daniel Beták 
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