DOHODA
o vypořádání bezdůvodného obohacení
uzavřená podle §1746, odst. 2 zákona ě. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku
níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi

Smluvní Stram':

Zdravotnická záchranná Služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
Se Sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
jednající:
JUDr. Josef Valenta, ředitel
IČ:
62182137
Zápis v Obchodním rejstříku: Krajský soud V Brně, Oddíl Pr, vložka 1278
(dále též jen „kupujícı'“)
a
PWS Plus s.r.o.

Se Sídlem Luční čtvrť 1867, 686 03 Staré Město

jednající:

Ing Michael Kunert, jednatel

IČ-

28305795

Zápis v Obchodním rejstříku: Krajský Soud v Brně, oddíl C, Vložka 59937
(dále též jen ,prodávajícíﬂ

Článek 1
Smluvní Strany uzavírají tuto dohodu o vypořádání bezdůvodne'ho Obohacení Vzhledem k tomu,
že:

1.

uzavřely dne 3.5.2019 kupní Smlouvu č. VZ/2019/2/02-KS, jejímž předmětem byla
dodávka 10-ti ks digitálních rádiových komunikačních jednotek určených pro provoz
V pásmu 160 MHz, Spolu Se SW a Se Zařízeními nutnými pro zapoj ení j ednotek do rádiové
infrastruktury kupujícího,
měly podle § 2 Odst. l písm. h) Zákona č. 340/2015, O registru Smluv, povinnost uveřejnit
Smlouvu uvedenou V předchozím bodě 1 postupem podle Zákona č. 340/2015 Sb.,
O zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto smluv a O
registru Smluv (Zákon 0 registru Smluv), ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“) a
ze smlouvy uvedene' v článku I bodě l této dohody bylo poskytnuto plnění, přestože
V době poskytnutí plnění nebyla tato Smlouva uveřejněna dle § 5 ZRS a nenabyla tak
účinnosti, a tudíž má poskytnuté plnění povahu bezdůvodného Obohacení Strany
přijímající takové plnění, neboť bylo plněno bez právního důvodu.

Článek 2
Smluvní Strany konstatují, že:
a) Dne 11.12.2019 prodávající předal zhotoviteli plnění Spočívající V dodávce a
instalaci 10-ti ks digitálních rádiových komunikačních jednotek určených pro
provoz v pásmu 160 MHz, Spolu Se SW a Se Zařízeními nutnými pro Zapojení

jednotek do rádiové infrastruktury kupujícího,
b) Dne 18.12.2019 kupující uhradil prodávajícímu cenu Za tuto dodávku ve Výši

2 364 619,51 Kč včetně DPH.
Smluvní Strany Výše uvedené plnění Smlouvy dle písm. a) a b) považují Za nesporně,
v Souladu Se smlouvou uvedenou v článku I bodě 1 této Dohody a prohlašují, že plnění
přijímají do Svého Vlastnictví.
Obě smluvní Strany prohlašují, Že Se bezdůvodně neobohatily na úkor druhé Smluvní

' Strany a jednaly v dobré víře.

Článek 3
Smluvní Strany Souhlasí S uveřejněním plného Znění této Dohody v registru Smluv podle
ZRS. Uveřejnění Dohody prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.
Práva a povinnosti touto Dohodou výslovně neupravené Se řídí právními předpisy České
republiky, Zejména Zákonemč 89/2012 Sb, občanský Zákoník, ve Znění pozdějších

předpisů.
Tato Dohoda je Vyhotovena ve dvou Stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu,
přičemž každý z účastníků obdrží po jednom.
Smluvní Strany potvrzují, že Si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly a že S jejím
obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojuji své podpisy.
Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Ve Zlíně, dne 30.1.2020

Ve Zlíně dne 30.1.2020
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