
DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ 
(dále jen „Dohoda") 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

mezi těmito smluvními stranami 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta 
se sídlem Branišovská 1760, 370 05 české Budějovice 
zastoupená prof. Ing. Hanou Šantrůčkovou, CSc., děkankou fakulty 
IČ:60076658 
(dále jen „odběratel") 

a 

Merck Life Science spol. s r.o. 
se sídlem Na Hřebenech li 1718/10 
140 00 Praha 
zastoupená Ing. Markétou Kmentovou, Ph.D., prokuristou společnosti 
IČ : 45794171 
(dále jen „dodavatel") 

Článek I. 
Smluvní strany uzav1ra11 tuto dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacen í, a to 
z následujících důvodů. 

a) Odběratel vystavil dne 16. 7. 2021 objednávku č.2106101692 v částce 62 339,20 Kč 
na nákup zboží Anti-flag M2 Affinity gel, kat.č.A2220, 1ks. Dodavatel objednávku dne 
22. 7. 2020 akceptoval. 

b) Odběratel byl podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv") , ve spojení s § 5 zákona o 
registru smluv povinen uveřejnit obsah smlouvy uvedené v článku I. písm. a) této 
Dohody postupem podle zákona o registru smluv. 

c) Odběratel uveřejnil obsah předmětné smlouvy o nákupu uzavřené dne 22. 7. 2021 až 
dne 27. 7. 2021 , tj . před uplynutím lhůty 3 měsíců ve smyslu § 7 odst. 1 zákona o 
registru smluv 

d) Z objednávky uvedené v čl. I. písm. a) této Dohody tak bylo v období od 22.7. 2021 do 
26. 7. 2021 (tj. den předcházející uveřejnění) poskytnuto plnění, přestože v této době 
poskytnutí plnění nebyl obsah předmětné smlouvy o nákupu uveřejněn dle § 5 zákona 
o registru smluv, a smlouva tak nenabyla účinnosti, a tudíž má poskytnuté plněn í 

povahu bezdůvodného obohacení, neboť bylo plněno bez právního důvodu . 

Článek li. 
1. Smluvní strany konstatují, že: 

a) V měsíci červenci 2021 byl v souladu s předmětnou smlouvou o nákupu 
realizován nákup zboží odběratelem , což dodavatel odběrateli vyúčtoval 
fakturou - daňovým dokladem ze dne 26. 7. 2021 , č. 8430001877 



b) Dne 19. 8. 2021 byla dodavateli uhrazena smluvní cena za zboží v celkové výši 
62 339,20,- Kč 

2. Smluvní strany výše uvedené plnění poskytnuté do 18. 8. 2021 specifikované v čl. li. 
odst. 1 považují za nesporné, v souladu s předmětnou smlouvou o nákupu 
specifikovanou v čl. I písm. a) této Dohody a prohlašují, že plněn í přijímaj í. 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že jednaly v dobré víře. 

4. Smluvní strany se tímto dohodly, že veškerá plnění poskytnutá dodavatelem dle čl. li. 
odst. 1 této Dohody odpovídají veškerým uhrazeným peněžitým plněním poskytnutým 
odběratelem dle čl. li. odst. 1 této Dohody. Tímto je bezdůvodné obohacení dle této 
Dohody mezi smluvními stranami zcela vypořádáno. 

5. Smluvní strany se dohodly, že veškerá jejich vzájemná práva a P,ovinnosti týkající se 
dodavatele se od účinnosti této Dohody budou v celém rozsahu říd it objednávkou, a to 
ve lhůtě do 26. 7. 2021 . 

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

zákona o registru smluv, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. 

Uveřejnění Dohody prostřednictvím registru smluv zajistí odběratel. 
2. Tato Dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 

přičemž odběratel obdrží 1 vyhotovení a dodavatel 2 vyhotovení. 
3. Smluvní strany potvrzují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly a že s jejím 

obsahem souhlasí , na důkaz čehož připojují své podpisy. 
4. Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

V českých Budějovicích dne 24. 8.2021 V Praze dne 

odběratel dodavatel 
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Ing. Digi tally signed 
by Ing. Markéta 

Markéta Kmentová 

K 
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