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Dohoda o vypořádání

kterou spolu uzavřeli níže uvedeného dne, měsícea roku

1. Moravské zemskémuzeum,

se sldlern Brno, Zelný trh 299/6, PSČ 65937

IČ: 00094862

DIČ: CZ00094862

zastoupené generálním ředitelem

jako kupující nebo MZM na straně jedné

a

2. pan Petr Kabátek

se sídlem 19000 Praha - Vysočany,Pešlova133/10

IČ: 63094096

DIČ:CZ6502102123

jako prodávající nebo Petr Kabátek na straně druhé

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 9. 2016 kupní smlouvu vedenou u objednatele pod číslem

367/2016/1/16/1, jejímž předmětem byl "Nákup skříní a entomologických krabic s UNIT

systémem", konkrétně 250 ks krabic UNIT systémLi dle přílohy Č. 1 předmětné smlouvy a 10

ks skříní na entomologické prosklené krabice dle přílohy Č. 2 předmětné smlouvy (déle jen

předmět koupě) s tím, že celková cena předmětu koupě byla sjednána ve výši 454,5!; Kč +

DPH za 1 krabici UNIT systému a 2.148,- Kč + DPH za 1 skříň, tedy celkem za částku 13: t , 124,

Kč bez DPH.

2. Ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písmo c) zákona č. 340/2015 Sb. podléhá smlouva povinnosti

uveřejnění prostřednictvím registru smluv a podle § 6 odst. 1 tohoto zákona, nabývá uvedená

smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Protože k uveřejnění předmětné smlouvy

nedošlo ve strojově čitelném formátu dle § 5 odst. 1 uvedeného zákona, pohlíží se na ni jako

na smiouvu, která nebyla v registru smluv uveřejněna a s ohledem na skutečnost, že tato

vada nebyla odstraněna ani do tří měsíců od uzavření této smlouvy, platí ve smyslu ust, § 7

odst. 1 zákona, že smlouva je zrušenaod počátku.

3. Smluvní strany si vzájemně poskytly plnění, jejichž obsah je uveden v neúčinné a zrušené

smlouvě ze dne 5. 9. 2016, s tím, že MZM jako kupující předmět koupě dne 3. 10. 2016

převzal a cena předmětu koupě byla ze strany prodávajícího Petra Kabátka vyúčtována

následujícími daňovými doklady: fakturou Č. 1/10/2016 ze dne 3. 10.2016.

4. MZM jako kupující cenu předmětu koupě a vystavené daňové doklady (faktury) specifikované

v odst. 3 tohoto smluvního ujednání prodávajícímu uhradil, a to dne '"n. 10. 2016 částkou

163.500,- Kč.

1

l/



5. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1 tohoto smluvního ujednání si smluvní strany

navzájem poskytly plnění bez právního důvodu a jedná se tedy o bezd ·vodné obohacení ve

smyslu ust. §2991 odst. 2 o. z.

II.

1. Smluvní strany v zájmu toho, aby odstranily jakékoliv pochybnosti o svých vzájemných

nárocích vyplývající z kupní smlouvy uzavřené dne 5. 9. 2016, činí nesporným:

a) Petr Kabátek jako prodávající dodal kupujícímu MZM předmět koupě označený v čI. I.

odst. 1 této dohody v rozsahu vyúčtovaném daňovými doklady uvedenými v čI. I. odst. 3

této dohody;

b) MZM jako kupující předmět koupě uvedený pod písmo a) tohoto smluvního ujedná u'í dne

3. :10. 2016 převzal;

c) Cena předmětu koupě dodaného ze strany prodávajícího kupujícímu činí částku 135,.124,

Kč bez DPH, tj. částku 153.500,- Kč včetně DPH.

d) Kupující uhradil prodávajícímu cenu předmětu koupě specifikovaného pod písrn. a)

tohoto smluvního ujednání dle kupní smlouvy ze dne 5. 9. 2016, způsobem uvedeným

v čI. I. odst. 4 této dohody ve lhůtách uvedených ve vystavených daňových dokladech.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že touto dohodou jsou v souladu s ust. §2999 odst. 1 a §3002 O. z.

vypořádány veškeré jejich nároky vyplývající z plněn! poskytnutých prodávajícím v souvislosti

s dodáním předmětu koupě, jak byl sjednán ve zrušenésmlouvě ze dne S. 9. 2016.

2. Z důvodu právní jistoty smluvních stran obě smluvní strany výslovně prohlašují, že veškerá

plnění přijatá, tou kterou smluvní stranou od druhé smluvní strany na základě zrušené kupní

smlouvy ze dne 5. 9. 2016, tj. jak přijetí předmětu koupě kupujícím od prodávajícího, ta« cena

předmětu koupě uhrazená kupujícím dle faktur specifikovaných v čI. I. odst. 3 této smlouvy a

přijatá prodávajícím, se považují za přijatá po právu a žádné ze smluvních stran nevznikl

nárok na vrácení jakéhokoliv plnění či jeho části.

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího oboustranného podpisu oběma účastníky a je

sepsána ve dvou vyhotovení, z nichž obdrží každýz účastníků po jednom exempláři.

2. Petr Kabátek jako subjekt údajů podpisem této smlouvy prohlašuje, že souhlasí s tím, aby

MZM po dobu platnosti této dohody zpracovávalo a uchovávalo jeho osobní údaje v rozsahu:

jména, příjmení, data narození, IČ, DIČ, bydliště a místa podnikání, elektronické adresy,

telefonního čísla, bankovního spojení, vše za účelem plnění této dohody a ochrany práva

oprávněných zájmů MZM vyplývajících z tohoto smluvního vztahu. Petr Kabátekjako s rbjekt

údajů dále prohlašuje, že byl ze strany MZM řádně seznámen se svými právy v oblasti

ochrany osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne

27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC ("GDPR") a dle zákona č.

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
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3. Petr Kabátek dále prohlašuje, že pokud mu MZM v souvislosti s plněním povinností dle této

dohody poskytlo osobní údaje fyzických osob, zavazuje se s těmito osobními údaji nakládat a

tyto osobní údaje zpracovávat výlučně pro plnění povinností dle této smlouvy a v souladu

s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republikX a Evropské

unie.

4. Účinnosti tato dohoda nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem

č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany prohlašují, že scuhlasí

s uveřejněním této smlouvy v registru smluv v souladu s platným zněním zákona o registru

smluv. Tuto dohodu dle zákona č. 340/2015Sb. o registru smluv zveřejní pouze MZM.

5. Účastníci této dohody prohlašují, že tato byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle.

Své projevy vůle činí určitě, srozumitelně a vážně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných

podmínek. To stvrzují svými podpisy.

V Brně, dne

1 9 -07- 2019
.

Petr
Peilova

Kabátek
133/10

Czech
19000

Repub1ic
Praha 9

Petr Kabátek

Mgr.

Moravské zemské muzeum

i; 668 37 Brno, Zelný trh 6

www.mzm.cz
!Č:00094862,DIC:CZ00094862
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