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DOHODA O vYPOŘÁDÁNí BEZDÚVODNÉHO OBOHACENÍ
uzavřená dle ustanovení Š' 17-16 u 2991 Zı'ık. c. 8912012 Sb.. občanský Zákoník ve Znění pozdejšich předpisů

l.
Smluvní strany

I. Kupující: Fakultní nemocnice u sv. Ann)l v Brııč
Státní příspěvková organizace

sídlo: Pekařská 664153. 656 91 Brno
jednajíci: lng. Vlastimil Vajdı'ık. ředitel
IČ; 00ı59810
DIČ; CZOOISQSıó

2. Prodávající: Fisher Scientific., Spol. s r.o.

obch. rejstříki C 1920 vedená u Krajského soudu v Hradci Kralove
sídlo: Kosmonautů 324. Polabiny. SJU 09 Pardubice
jednající: lng. .Iií'ı' Kolećek. jednatel
IC; 45530928
DIČ: Cz 45539928

Il.
Uvodní ustanovení

l. Smluvní Struny uzavřel)A formou Objednávky :ı jejího potvrzení níže specilltkované kupní smlouvy (dále
jen nsmlouvy"). jejichž předmětem byla dodávka Zdı'avolnickèho Spotřebního materiálu kupujícímu.
Akceptace objednávky proběhla konldudentne ıı to dodáním objednaného zboží kupujícímu. Jednalo se
o následující kupní smlouvy:

Číslo objednávky Datum Dııtuın plnění Dutuııı ID smlouvy Hodnota v Kč bez
uzavření uveřejnění v registru Dl'll
Smlouvy v registru Smluv

smluv
737-185 .1 11277726 13.3.2019 12.3.2019 20.3.2019 7894975 173 292.20
738911 P278827 19.3.2019 19.3.2019 28.3.2019 7976827 70 817.40

2. Na smlouvy Se vztahovala povinnost Lıveí'ejnení v registru smluv v Souludu se Zákonem Č. 340/2015 Sb..
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. uveřcjnování techto Smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv). Teprve uverejnením Smlouvy v registru smluv nabývá tato Smlouva účinnosti.

Vzhledem ktomu` Ze plnení Ze Sınluv - dodávka zboži-bylo poskytnuto prodávajícím ještě pred
uveřejněním Sınluv v registru smluv. došlo kporušeni § 6 odst. I Zákona o registru smluv u tedy
k plnení bez právního duvodu.

LIJ

lll.
Vypoří'ıdáııí bezdůvodneho obohacení

l. S ohledem na Skutečnost. Žejiż došlo ke splnení předmětu Sınluv. kdy prodávající Zboží kupujícímu jíž
dodal a kupující prodávajícímu kupní cenu zboží již uhradil, dohodly se smluvní strany, že si ponechaji
vzájemnęl` poskytnuta plneni a timto si vzájemně vypoıˇ'ádávají Svı." nároky na vydání bezdůvodnćho
obohacení.

łx) Smluvní strany Shodne prohlašují. že uzavřením této dohody budou vypořádání] veškerá vzájemná
práva. povinnosti a pohledávky ci Závazky Zlitulu bezdůvodneho obohacení ve smyslu ČI. lI leto
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