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DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ

(dále jen „Dohoda'1)

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona 4. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, v platném znění

mze uvedeného dne, měsíce a roku

mezi těmito smluvními stranami

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

^St7°n«PQnLn9r' Patrikem červákem- vedoucím odboru kultury a památkové péče 
io: /Uo 90 650
DIČ: CZ70890650

(dále jen „objednatel")

a

PhDr. Alexandra Zvonařová
Sídlo: Anglická 1226, 37701 Jindřichův Hradec
IČ: 02752352

(dále jen „dodavatel")

1.1,

1.2.

1.3.

1.4.

Článek I.
Úvodní ustanovení

Účastníci dohody uzavřeli dne 06. 05. 2019 příkazní smlouvu na zajištění odborných

a?^0 platformu ”Etno9raf,e“ v rámci projektu Mezinárodní kulturní platforma l-CULT 
ATCZ59, který je financován z programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 
Na vyse uvedenou smlouvu se vztahovala povinnost uveřejnění prostřednictvím 
reg|stru Smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb„ o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Příkazní smlouva byla objednavatelem publikována v registru smluv dne 20. 05. 2019 
( D smlouvy 8423883, ID verze 9086791), následně 30. 1. 2020 (ID smlouvy 8423883 

verze 11538300). Při kontrole z Centra pro regionální rozvoj České republiky bylo
zjištěno, ze částečné plnění příkazní smlouvy bylo provedeno ještě před nabytím 
účinnosti smlouvy. y

Navzájem poskytnutá plnění ve formě zajištění odborných prací za období od 
01.05.2019 do 19.05.2019 odborné práce zhotovitele, a úhrady částky 14 008 Kč ze 
strany objednavatele se tímto na obou stranách považují za bezdůvodné obohacení.

Článek II.
Vypořádání bezdůvodného obohacení

2.1. Účastníci dohody se tímto domluvili na narovnání bezdůvodného obohacení dle č I 

teto dohody tak, ze objednavatel přijal odborné práce a dodavatel si ponechá částku
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2.2.

ve výši 14 008 Kč, čimž bude vzájemná pohledávka zvýše uvedené zrušené

Sr^—Se, že se neobohaliia na Úkor druhé smluvní sírany

a jednala v dobré víře.

Článek III.

3 i Účastníci dohody shodně konstatují, že po splnění závazku uvedeného v ČI. II této

dohody budou veškeré jejich vzájemné závazky a pohledávky vyplývající ze smlouvy
uvedené v ČI. I zcela vypořádané a že nebudou mít z uvedených titulu vuc, sobe
navzájem žádných dalších nároků, pohledávek a závazku, resp. ze se kazdy

z účastníků jakýchkoli takových dalších případných pohledávek c. jiných nároku vuc.

druhému účastníkovi této dohody výslovně jejím podpisem vzdává.

Článek IV.
Závěrečné ustanovení

4 1 Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvé výslovné neupravená seřídí
přisušnými právními předpisy, zejména občanským zákomkem. Tato dohoda podléhá
uveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb„ o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4 2 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv

provede objednatel, a to do 30 dnů od uzavření smlouvy. . . _
4.3. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží

každá ze smluvních stran. , , , „. ...
4.4. Dohoda je uzavřena k datu podpisu poslední smluvní strany a nabyva účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv.

V....

Mgr. Patrik Červák

vedoucí odboru
objednatel
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