Smlouva o vypořádání závazků

Název:
Sídlo:
Zástupce:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Zápis v OR:

U N I P R E S S spol. s r.o.
Svobodova 1431, 511 01
David Svoboda, jednatel
47282789
CZ47282789
267919681/0300
C 8502 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

dále jen „UNIPRESS”
a
Název:

KORID LK, spol. s r.o.

Sídlo:
Zástupce:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zápis v OR:

Liberec 2, U Jezu 642/2a, PSČ 46180
Ing. Otto Pospíšil, Ph.D., jednatel
27267351
CZ 27267351
Komerční banka, a.s.
35-5526710237/0100
oddíl C, vložka 21625 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

dále jen „KORID”

uzavírají tímto Smlouva o vypořádání závazků uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona c 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.

Číslo Smlouvy UNIRPESS:

Číslo Smlouvy KORID: 2022-O-01

Smlouva o vypořádání závazků
I.
Popis skutkového stavu
1. KORID v rámci projektu Rozvoj jízdenek Euro-Nisa-Ticket Future 2020 objednal na základě
nabídky číslo N/2021/01/004 objednávkou číslo 2021-3-8 (viz Příloha č. 1) tisk 17 sad
informačních letáků propagujících produkt mezinárodní jízdenky ENT+. UNIPRESS zaslal
fakturu č. 3030013360 dne 8. 6. 2021 na částku 361.020 Kč (viz Příloha č. 2) a tuto fakturu
dne 16. 6. 2021 KORID uhradil (viz Příloha č. 3).
2. Pří dodatečné kontrole bylo zjištěno, že v tomto procesu nebyl dodržen postup dle ust. § 5
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), a proto je tento proces
považován za neplatný v souladu ust. § 7 odst. 1 zákona o registru smluv. Vzájemné plnění ve
formě dodávky 16 sad informačních letáků na straně jedné a úhrady faktury ve výši 361.020
Kč včetně DPH na straně druhé tak představuje bezdůvodné obohacení (dále jen „bezdůvodné
obohacení“).
II. Práva a závazky smluvních stran
1. Účelem této smlouvy je vypořádat bezdůvodné obohacení vyplývající z neplatného příkazu a
dodržovat zákon o registru smluv.
2. Smluvní strany této smlouvy se tak dohodly na vyrovnání bezdůvodného obohacení, a to tak,
že UNIPRESS si ponechal částku ve výši 361.020 Kč včetně DPH a objednateli bylo plnění
dodáno. Vzájemné nároky vyplývající z neplatného příkazu budou tím plně započteny.
3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že nebyla obohacena na úkor druhé strany a jednala
v dobré víře.
III.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv provede
KORID.
2. Tato smlouva o vypořádání závazku nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tato smlouva o vypořádání závazku je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
V Liberci dne 3. 2. 2022
Za KORID:

V Turnově 3. 2. 2022
Za UNIPRESS:

……………………………………
Ing. Otto Pospíšil, Ph.D.
Jednatel

……………………………………
David Svoboda
Jednatel

Příloha č. 1: Objednávka
Příloha č. 2: Faktura
Příloha č. 3: Úhrada
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