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DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ
uzavřená dle § 2991 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,

mezi smluvními stranami

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 708 90 650
DIČ: CZ 708 90 650
p r o s t ř e d n i c t v í m :

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
právní forma: příspěvková organizace
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
zastoupena: Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace
IČO: 70971641
DIČ: CZ70971641
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, 
vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002 
jako „objednatel“ na straně jedné

a

STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 382/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
zastoupená: ........................., vedoucím PJ

...................................., ekonomkou PJ 
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ 608 38 744
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 7634, datum zápisu dne 1.3.1994 
jako „zhotovitel“ na straně druhé

Článek I.

Úvodní ustanovení

1.1 Účastníci dohody dne 14.5.2021 uzavřely dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo o provedení 
stavebních prací, č. dodatku objednatele 55/VZ/2020 D2.

1.2 Na výše uvedený dodatek se vztahoval povinnost uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv, v platném zněm, (dále jen „zákon o 
registru smluv“).
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1.3 Dodatek byl SÚS JčK publikován v registru smluv dne 6. 8. 2021 pod ID smlouvy 
16167555. Na základě toho dodatek podléhá sankčnímu ustanovení o neúčinnosti a 
neplatnosti smlouvy.

1.4 Navzájem poskytnutá plnění na základě předmětného dodatku od jeho uzavření do jeho 
uveřejnění v registru smluv se tímto na obou stranách považují za bezdůvodné obohacení.

Článek II.

Vypořádání bezdůvodného obohacení

2.1 Účastníci dohody se tímto domluvili na vypořádám bezdůvodného obohacení uvedeného 
v čl. I bod 1.4 této dohody tak, že vzájemné pohledávky zvýše uvedeného neplatného 
dodatku za uvedené období (od uzavření dodatku do doby jeho uveřejnění v registru smluv) 
budou započteny beze zbytku.

2.2 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že se neobohatila na úkor druhé smluvní strany a 
jednala v dobré víře.

Článek III.

3.1 Účastníci této dohody shodně konstatují, že po splnění závazku uvedeného v čl. II této 
dohody budou veškeré jejich vzájemné závazky a pohledávky vyplývající ze smlouvy 
uvedené v čl. I zcela vypořádané a že nebudou mít z uvedených titulů vůči sobě navzájem 
žádných dalších nároků, pohledávek ze závazků, resp. Že se každý z účastníků jakýchkoli 
takových dalších případných pohledávek či jiných nároků vůči druhému účastníkovi této 
dohody výslovně jejím podpisem vzdává (týká se pouze závazků a pohledávek z daného 
časového úseku -  od uzavření smlouvy do jejího uveřejnění v registru smluv).

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této dohodě výslovně neupravená se řídí 
příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4.2 Tato dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

4.3 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv provede 
objednatel, a to do 30 dnů od uzavření této dohody.

4.4 Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření dohody o vypořádání 
bezdůvodného obohacení dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje 
budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem, tj. do 31.12. 
2031. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich
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opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto 
požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými 
ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí 
větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů 
Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského 
kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost 
u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

4.5 Účastníci této dohody prohlašují, že jsou plně způsobilí právně jednat. Po přečtení této 
dohody prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí, že tato dohoda byla podepsána na základě 
pravdivých a úplných údajů, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, a 
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční 
podpisy.

4.6 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 
jednom (1) stejnopisu obdrží každá ze stran dohody.

4.7 Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci stran dohody a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


