Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení
uzavřena mezi

Správa jeskyní České republiky, státní příspěvková organizace
se sídlem Květnové náméstí 3. Průhonice, PSČ 252 43
zastoupená ředitelem RNDr. Jaroslavem Hromascm
IČO: 75073331
(dála jan Jako odběratel")

JESKO CZ s.r.o.
se sídlem Včry Junkové 503. Pardubice - Studánka. PSČ 530 03
zastoupená jednatelem Jaroslavem Jiráném
IČO: 27483428
(dále jen jako ..dodavatel")

I
Odběratel a dodavatel shodné prohlašují, že odbératel objednávkou é. 17/056/18 ze dne
16.4.2018 objednal u dodavatele 3 ks nabíječek akumulátorů lodí na Punkevních jeskyníchSkylia - i 24V/100A(3) (dále také jen zboží) v cené 45 460, Kč bez DPH za 1 ks tj. celkem
za 3 ks přibližná celková cena 165 020,- Kč včetně DPH. Dodavatel objednané zboží
odběrateli dodal dne: 10.5, 2018 a kupní cenu za uvedenou dodávku zboží dodavatel
vyfakturoval odběrateli fakturou č. 2018128 vystavenou dne: 30.5. 2018, splatnou dne 21.6.
2018.. znějící na částku 165.008.- Kč včetně DPH Uvedenou fakturu odběratel uhradil
dodavateli dne 8.6. 2018.

II.
Odběratel a dodavatel zjistili až po vzájemném plněni, že smlouva, která vznikla na základě
výše uvedené objednávky zboží ze strany odběratele a dodávky objednaného zboží
dodavatelem odběrateli byla ve smyslu § 7 odst. 1 zák. Č. 340/2015 Sb., o registru smluv
zrušena od samého počátku. S ohledem na výše uvedenou skutečnost se obč strany dohodly
na následujícím vypořádání bezdůvodného obohacení ze zrušené smlouvy a to následovně.
Odběratel má právo si ponechat již dodavatelem odběrateli dodané zboží specifikované v čl.

I. léto dohody a dodavatel má právo si ponechat kupní cenu ve výši 165.008,- Kč včetné DPH
uhrazenou odběratelem dodavateli za dodavatelem odběrateli dodané zboží.

III.
Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou stran a
účinnosti dnem uveřejnění léto dohody podle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Odběratel zajistí uveřejnění této dohody v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o
registru smluv. Tato dohody je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom výtisku
obdrží každá strana.

V Průhonicích dne; 24.10. 2018

Správa jeskyní České republiky

RNDr. Jaro.sluv llromas
ředitel

JESKO CZ s.r.o.

oslav Jiráň
jednatel

