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

Smluvní stranu'

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 „objednatel“)
a

Ing. Michal Kašný

se Sídlem Vazová 2452, Uherský Brod

IČ:

61705624
(dále též jen „zhotovitel“)

Článek 1
Smluvní Strany uzavírají tuto dohodu o Vypořádání bezdůvodne'ho obohacení vzhledem k tomu,
že:
uzavřely dne 3.9.2020 Servisní smlouvu č. AD 5520 00903 01, jejímž předmětem byla
1.
činnost automatických dveřních Systémů a opravy Závad,
měly podle § 2 odst. 1 písm. h) Zákona č. 340/2015, o registru smluv, povinnost uveřejnit
2.
Smlouvu uvedenou v předchozím bodě l postupem podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto Smluv a O
registru smluv (zákon O registru Smluv), ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“) a
Ze Smlouvy uvedené v článku I bodě l této dohody bylo poskytnuto plnění, přestože
3.
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
l.

Smluvní strany konstatují, že:
a) Dne 23.9.2020 zhotovitel provedl plnění Spočívající v opravě garážových vrat

ve Zlíně, Servisní protokol č. 0/5651.
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b) Dne 6.10.2020 objednatel uhradil Zhotoviteli cenu Za takto provedené dílo
Ve Výši 17_ 208 Kč včetně DPH.
Smluvní Strany výše uvedené plnění Smlouvy dle písm. a) a b) považují Za nesporně,

2.

v Souladu Se Smlouvou uvedenou v článku I bodě 1 te'to 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.

3.

Článek 3
Smluvní Strany Souhlasí S uveřejněním phıého Znění této Dohody v registru Smluv podle
ZRS. Uveřejnění Dohody prostřednictvím registru Smluv Zajistí obj ednatel.
Práva a povinnosti touto Dohodou výslovně neupravené Se řídí právními předpisy České
republiky, Zejména Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších

l.
2.

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.
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ředitel

Ing. Michal' Kàšhý
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