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Dohoda o vypořádání závazků

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatelem

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
se sídlem: Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
ICO: 471 14 975

spisová značka: A 7564 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupena: lng. Josefem Diesslem, generálním ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

a

Dodavatelem

ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o.

se sídlem: Královopolská 3052/139, 612 00 Brno
Ičo: 479 16 923

spisová značka: C 10130 vedená u Krajského soudu v Brně

zastoupena: lng. Karlem Kallabem, jednatelem

(dále jen „Dodavate|“)

l.

Popis skutkového stavu

1. Objednatel dne 25. 10. 2018 vyhotovil Dodavateli objednávku č. 1/111/1634317/2018

(dále jen „Objednávka“) vceně 53 950 Kč bez DPH (celková cena včetně DPH činí

65 279,50 Kč), jejímž předmětem bylo dodání bezkontaktních čipových karet Objednateli.
Dne 25. 10. 2018 Dodavatel výše specifikovanou objednávku akceptoval a následně

na jejim základě dne 16. 11. 2018 plnil. Dne 27. 11. 2018 byla uhrazena Dodavateli

smluvní cena za provedené plnění ve výši 53 950 Kč bez DPH, přičemž celková cena

včetně DPH činí 65 279,50 Kč.

2. Objednatel je povinným subjektem pro uveřejňování v registru smluv a má povinnost
objednávku ijejí akceptaci Dodavatelem uveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

3. Obě smluvní strany shodně konstatuji, že do okamžiku sjednání této Dohody o vypořádání
závazků (dále jen „Dohoda“) nedošlo k uveřejnění objednávky a její akceptace uvedené

v odst. 1 tohoto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím

spojených.

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané
Objednávky a její akceptace, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím



závaznosti objednávky a její akceptace a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně

ujedna|y, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění objednávky a její

akceptace v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto Dohodu ve znění, jak je dále

uvedeno.

ll.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si timto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv

a povinností, který touto Dohodou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem

Objednávky a její akceptace, která tvoří pro tyto účely přílohu této Dohody.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě Objednávky

a její akceptace Dodavatelem považují za plnění dle této Dohody a že v souvislosti se

vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně

nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

3. Objednatel se tímto zavazuje Dodavateli k neprodlenému uveřejnění této Dohody a její

kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

Ill.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž

každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
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