
Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení

(dále jen "Dohoda"), uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občasný zákoník,

v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami

Základní škola, Trutnov, Komenského 399
příspěvková organizace města Trutnov

sídlo: Komenského 399, 541 01 Trutnov, Česká republika

IČO: 64201180

Organizace je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení pod IZO 047463724.

zastoupená: Mgr. Petrem Horčičkou, ředitelem organizace

(dále jen "kupující")

a

HLT Group s.r.o.

Sídlo: Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova 1224/42, PSČ 13000

IČO: 27466787

vedená u Městského soudu v Praze

spisová značka C 159209

zastoupená: Břetislavem Liškou - jednatelem společnosti

(dále jen "prodávající")

I.

Prodávající a kupující uzavřeli dne 14.11.2017 kupní smlouvu na nákup serveru za kupní

cenu ve výši 139 846,-Kč. Tento předmět koupě byl mezi nimi předán dle smlouvy nejpozději

do 20 dnů od podpisu smlouvy a úhrada kupní ceny byla provedena bankovním převodem

na účet prodávajícího dne 27. 11.2017 BV č. 272

II.

Při dodatečné kontrole kupujícím bylo zjištěno, že kupní smlouva uvedená v čI. I nebyla

uveřejněna dle § 5 odst. 1 zákona o registru smluv. Smlouva tak byla zrušena od počátku

v souladu s § 7 odst. 1 zákona o registru smluv.

Plnění poskytnutá si vzájemně prodávajícím a kupujícím na základě uvedené kupní smlouvy

se tak stala bezdůvodným obohacením, protože bylo plněno bez platného právního důvodu

(resp. plněním z právního důvodu, který zanikl), ve smyslu § 2991 odst. 2 občanského

zákoníku.



III.

Kupující a prodávající konstatují, že prodávající předal kupujícímu předmět koupě a že

kupující uhradil prodávajícímu kupní cenu sjednanou v kupní smlouvě uvedené v čI. I.

Současně obě smluvní strany prohlašují, že plnění jimi učiněná na základě zaniklé kupní

smlouvy přijímají do svého vlastnictví, že tak činí na základě svobodné a vážně míněné vůle,

prosté omylu, a jejich vzájemné závazky ze zrušené kupní smlouvy jsou tak zcela vyrovnány.

IV.

Kupující a prodávající souhlasí se zveřejněním této dohody o vypořádání bezdůvodného

obohacení v registru smluv vedeném podle zákona o registru smluv, a to včetně její přílohy -

zrušené kupní smlouvy uvedené v čI. I. dohody, toto zveřejnění zajistí kupující.

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,

přičemž kupující a prodávající obdrží jedno její vyhotovení. Dohoda nabývá platnosti dnem

podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Trutnově dne 31. 7. 2020 V Trutnově dne 31. 7. 2020

Příloha: Kupní smlouva na nákup serveru ze dne 14. 11. 2017 uvedená v čI. I. dohody


