
DOHODA
0 vypořádání bezdůvodného obohacení

uzavřená podle §1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi

Smluvní strany:

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, spisová značka Pr 1278

(dále téžjen „kupující")

3.

Linde Gas a. s.
Se Sídlem U Technoplynu 1324, Kyje, 198 00 Praha 9
jednající : Lenka Nesvadbová, obchodní zástupce
IC: 00011754
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spisová značka B 411

(dále téžjen „prodávající“)

Článek 1

Smluvní strany uzavírají tuto dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení vzhledem k tomu,
Ze:
1. uzavřely dne 29.9.2020 smlouvu na Základě akceptované objednávky kupujícího ze dne

29.9.2020, jejímž předmětem byla dodávka medicinálních plynů pro oblast Zlín,
2. měly podle § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 340/2015, o registru smluv, povinnost uveřejnit

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 pozděj ších předpisů (dále jen „ZRS“) a

3. Ze Smlouvy uvedené v článku I bodě 1 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) prodávající ke dni 30.10.2020 vyúčtoval kupujícímu plnění- dodávku medicinálních

plynů pro oblast Zlín fakturou variabilní symbol 4223179611 ve výší
93 460,50 Kč.

b) kupující uhradil prodávajícímu cenu za tyto Služby následovně:
faktura variabilní symbol č. 4223179611 na částku 93 460,50 Kč byla uhrazena dne
13.11.2020.

1. Smluvní strany výše uvedene' plnění smlouvy dle písm. a) a b) považuji za nesporně,
v Souladu se Smlouvou uvedenou v článku I bodě l této Dohody a prohlašují, že plnění
přijímají.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se bezdůvodně neobohatily na úkor druhe' smluvní
strany a jednaly v dobré víře.

Čıánøks

1. Smluvní strany Souhlasí S uveřejněním plného znění této Dohody v registru smluv podle
ZRS. Uveřejnění Dohody prostřednictvím registru Smluv zajistí kupující.

2. Práva a povinnosti touto Dohodou výslovně neupravené se řídí právními předpisy České
republiky, Zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů.

3. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopísech, z nichž každý má platnost originálu,
přičemž každý z účastníků obdrží po jednom.

4. Smluvní strany potvrzují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly a že S jejím
obsahem Souhlasí. Na důkaz toho připojuji své podpisy.

5. Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru Smluv.

Přílohy:
0 Potvrzená Objednávka kupujícího na dodávku medicinálních plynů ze dne 29.9.20200 Faktura prodávajícího v. S. 422317961 I na částku 93 460,50 Kč.

Ve Zlíně dne 26.11.2020 V Přerově dne 30.11.2020
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