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DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ 

(dále jen „Dohoda“) 

 

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

níže uvedeného dne, měsíce a roku: 

mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

 

Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice, 

se sídlem: Dukelská 258/11, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 

zastoupená: Mgr. Zdeňkem Hniličkou, ředitelem školy 

odloučené pracoviště ZŠ Nové Hodějovice, Novohradská 115, 370 08 České Budějovice 

IČ: 62537873 

(dále jen „odběratel“)  

a  

EXVER FOOD, s.r.o. 

se sídlem: Lihovar 173, 533 44 Ždánice 

zastoupen: Ing. Dušanem Šepsem 

pobočka: Okružní 704, 370 01 České Budějovice 

IČ: 25276352 

DIČ: CZ25276352 

(dále jen „dodavatel“)  

 

 

I. 

 

Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení vzhledem 

k tomu, že: 

1. uzavřely dne 02. 11. 2020 smlouvu Rámcová kupní smlouva o dodávkách zboží (dále jen 

„smlouva“). 

2. na smlouvu se vztahovala povinnost jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZRS“), 

k jejímu zveřejnění v registru smluv však do 30 dnů ode dne, kdy byla uzavřena, nedošlo, 

3. z dodatku ke smlouvě uvedené v části I bodě 1. této Dohody bylo již poskytnuto plnění, 

přestože v době poskytnutí plnění nebyla tato smlouva uveřejněna dle § 5 ZRS a nenabyla 

tak účinnosti, a tudíž má poskytnuté plnění povahu bezdůvodného obohacení strany 

přijímající takové plnění, neboť bylo plněno bez právního důvodu.  

4. za účelem řádného hospodaření, předcházení případným sporům a souvisejícím nákladům 

se smluvní strany dohodly na vypořádání obohacení tak, jak je uvedeno dále v Dohodě. 
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II. 

 

1. Účastníci Dohody se tímto domluvili na narovnání bezdůvodného obohacení, aby se 

předešlo případným nedorozuměním a smyslem tohoto je upravit vzájemné pohledávky 

a závazky z výše uvedené smlouvy beze zbytku. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se bezdůvodně neobohatily na úkor druhé smluvní 

strany a jednaly v dobré víře.  

 

 

III. 

 

1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této Dohody v registru smluv podle 

ZRS, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění Dohody 

prostřednictvím registru smluv zajistí pronajímatel. 

2. Práva a povinnosti touto Dohodou výslovně neupravené se řídí právními předpisy České 

republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů.  

3. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 

přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

4. Smluvní strany potvrzují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly a že s jejím 

obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

5. Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 07. 12. 2020 

 

 

 

 

………………………………………………… …………………………………………… 

Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice  EXVER FOOD, s.r.o. 

 Mgr. Zdeněk Hnilička   Ing. Dušan Šeps     

 odběratel dodavatel  

  

 

 

Příloha č.1 - Rámcová kupní smlouva o dodávkách zboží ze dne 02. 11. 2020  

                       


