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DOHODA o vofiADANI’ BEZDOVODNE’HO OBOHACENf

uzavFena’ niie uvedeného dne mezi témito stranami:

Nézev: Krajské zdravotni, a. s.
Sidlo: Sociélnl' péée 3316/12a, 400 11 Usti nad Labem
Zastoupené: Ing. Petrem Fialou, generélnim Feditelem na za'kladé povéfeni
IE: 25488627
DIC: CZ25788627
Zapsané: v obchodm’m rejstFiku vedeném Krajsky’lm soudem v Usti nad

Labem, oddil B, vloika 1550
jako ,,odbérate|” na strané jedné

Nézev: Vema, a. s.
Sidlo: Okruini 871/3a, Brno — Lesné, 638 00 Brno
Zastoupené: Ing. Janem Tomiékem, pfedsedou pFedstavenstva
IC; 26226511
016: C226226511
Zapsané: v obchodnfm rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné,

oddil B, vloika 3415

jako ,,dodavatel" na strané druhé

déle téi ,,Smluvni stra ny"

Odbératel odeslal dodavateli dne 25. 6. 2019 objednévku, kterou dodavatel akceptoval a na
jejl'mi zékladé Vema, a. s., dodala Krajské zdravotm’, a. 5., Aplikaci vzdélévém’ vhodnoté
883 820,30 K6.

PFi dodateéné kontrole Krajskou zdravotni, a. 5., bylo zji§téno, ie pFedmétné objednévka
podléhala povinnosti uveFejnéni prostfednictvim registru smluv podle § 2 odst. 1 zékona
E. 340/2015 Sb., 0 zvléétm’ch podminka’ch UEInnosti nékterych smluv, uveFejr‘IovénI’ téchto
smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv). Ani jedna ze smluvnl’ch stran objedna’vku
prostfednictvfm registru smluv neuvefejnila, a to ani do tFi mésicfl ode dne, kdy byla
uzavFena.

Nésledkem uvedeného byla tato objednévka podle § 7 odst. 1 za’kona o registru smluv
zruéena od poéétku.

Plnénl' poskytnuta’ na zékladé zruéené objednévky, byla plném’m bez prévnl’ho dflvodu, a tedy
bezdfivonm obohacem’m u obou smluvnl'ch stran,



Na zékladé vy'lée uvedenych skuteénosti uzaviraji Smluvni strany tuto Dohodu o vypofédéni
bezd Ovodného obohaceni:

Smluvm’ strany konstatuji, ie:

1) dne 25. 6. 2019 d0§|o k objednénl' dodém’ aplikace Vzdélévéni (objednévka 1600016842 ze
dne 24.6.2019),

2) byla provedena instalace a zékladm’ nastaveni aplikace (pieda’vaci protokol 2e dne
8.10.2019L

3) odbératel obdriel 9. 10. 2019 fakturu (Eislo dafiového dokladu 220201594) na ééstku
883 820,30 K6 véetné DPH, které je splatné dne 7. 12. 2019. Faktura obsahuje odménu za
dodém’ W§e uvedené aplikace.

Smluvm’ strany Wée uvedené tvrzem’ povaiuji za nesporné a prohlaéujl’, 29 vyée uvedené
plnéni pFijimaji a budou nada’le postupovat dle vystavené faktury.

IV.

Smluvm’ strany podpisem na této Dohodé potvrzujl’, ie jsou si védomy, 2e se na tuto Dohodu
vztahuje povinnost jejiho uveFejném’ dle zékona é. 340/2015 5b., 0 registru smluv, v platném
zném’. UveFejnéni Dohody zajisti Krajské zdravotnl’, a. s.

V.

Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichi kaidv mé platnost originélu. Kaidé
smluvm’ strana obdrii p0 jednom z nich.

Smluvm’ strany potvrzuji, ie si tuto Dohodu pf'ed jejim podpisem pfeéetly a ie sjejl’m
obsahem souhlasi. Na dfikaz toho pfipojuji své podpisy.
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