
OST/05/21 /RCB/Had

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: 709 71 641
DIČ: CZ 709 71 641
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, 
vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002 
jako „ žadatel “ na straně jedné

a

EG.D, a.s.
se sídlem: Lidická 1873/36,602 00 Brno -  Černá Pole
zastoupená: .................................., Management připojování a přeložek 
IČO: 280 85 400
DIČ: CZ 280 85 400
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmě, oddíl B, 
vložka 8477 *
jako „Provozovatel D S“ na straně druhé

Článek I.

Úvodní ustanovení

1.1 Účastníci dohody přeložky zařízení distribuční soustavy dne 17.6.2020 uzavřely smlouvu 
o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090005188, č. smi. žadatele 
OSTinv/10059/01 /20/RCB/Ha.

1.2 Na výše uvedenou smlouvu se vztahovala 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 znění, (dále jen „zákon o 
registru smluv“).
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1.3 Smlouva byla SÚS JčK publikována v registru smluv dne 12. 4, 2021 pod ID smlouvy 
15049219. Při dodatečné kontrole žadatelem bylo zjištěno, že první splátka ve výši 90.000 
Kč byla provozovateli zaplacena dne 24.6.2020, tedy před publikováním dané smlouvy 
v registru smluv. Na základě toho smlouva podléhá sankčnímu ustanovení o neúčinnosti a 
neplatnosti smlouvy.

1.4 Smluvní strany prohlašuji, že se cítí být touto smlouvou o přeložce zařízení distribuční 
soustavy vázáni, neboť postupovaly v souladu s ní a jednaly, jakoby byla předmětná 
smlouva platná a účinná.

1.5 Poskytnuté plnění provozovateli ve formě zaplacení první splátky ve výši 90.000 Kč ze 
strany žadatele provozovateli se tímto považuje za bezdůvodné obohacení provozovatele.

Článek II.

Vypořádání bezdůvodného obohacení

2.1 Účastníci dohod} se tímto domluvili na vypořádání bezdůvodného obohacení dle čl. I 
této dohody tak, že provozovatel si ponechá zaplacenou první splátku ve výši 90.000 
Kč a žadatel nemá povinnost znovu hradit první splátku ve výši 90.000 Kč dle čl. III. 
odst. 2) nyní již  účinné smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy. Čímž bude 
pohledávka z výše uvedené neplatné a neúčinné smlouvy o přeložce zařízení 
distribuční soustav} započtena bezezbytku.

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, žfe 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. Každá se smluvních stran se dalších 
pohledávek či jiných nároků, v rozsahu žadatelem zaplacené první splátky ve výši 
90.000 Kč, vůči druhému účastníkovi této dohody výslovně jejím podpisem vzdává. 
Není tím však dotčen závazek provozovatele na poskytnutí předmětné přeložky části 
zařízení distribuční soustavy vyplývající z uzavřené smlouvy.

Článek IV.

Závčrečná 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.
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4.3 Smluvní stran} se dohodly, že uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv provede 
žadatel, a to do 30 dnu od uzavření této dohody.

4.4 Osobní údaje poskytnuté poskytovatelem DS jsou nezbytné pro uzavření dohody o 
vypořádání bezdůvodného obohacení dle čl. 6 odsl. 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. Poskytovatel DS má právo požádat správce o přístup ke svým osobním 
údajům, jejich opravní 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 poskytovatel DS 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 splatností 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.


