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Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení 
uzavřená dle § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

mezi smluvními stranami: 

 

 

Objednatel:  Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 

se sídlem:   Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín 

zastoupen:  Doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D. – předsedou představenstva  

   Ing. Martin Déva – členem představenstva 

IČ:   276 61 989 

DIČ:   CZ27661989 

zápis v obch. rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B., vložka 4437 

(dále jen „objednatel“)  

 

a  

 

Dodavatel:                     Abbott Laboratories, s.r.o.  

se sídlem:                        Evropská 2591/33d, Dejvice, 160 00 Praha 6  

zastupující:                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci ze dne 30.9.2020 

Bankovní spojení :           Deutsche Bank, Praha 1 

Č.účtu                              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ:                                    25095145  

zápis v obch. rejstříku: vedená u Městského soudu v Praze 

spisová značka:               C 48372  

 (dále jen „dodavatel“)  

(společně též „účastníci dohody“)  

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

 

1.1. Účastníci této dohody konstatují, že uzavřeli objednávky dle seznamu níže: 

 

1) Č. objednávky: 6981/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 30.05.2019, 

v předpokládané výši 226.889,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 218.136,00,- Kč 

bez DPH, číslo faktury dodavatele 51193922. 

2) Č. objednávky: 4752/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 12.04.2019, 

v předpokládané výši 82.528,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 80.528,00,- Kč bez 

DPH, číslo faktury dodavatele 51192798. 

3) Č. objednávky: 1412/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 01.02.2019, 

v předpokládané výši 99.978,-Kč, - bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 88.548,20,- Kč a 2. část 11.430,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 

51190888,51190985. 

4) Č. objednávky: 14652/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 16.11.2018, 

v předpokládané výši 85.608,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 64.678,20,- Kč a 2.část 18.930,00 Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 

51187151,51187234. 

 



 

 
 

2 
 

Interní 
  

 

5) Č. objednávky: 10273/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 10.08.2018, 

v předpokládané výši 155.677,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

150.676,50,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51184788. 

6) Č. objednávky: 15311/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 03.12.2018, 

v předpokládané výši 217.972,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

210.010,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51187631. 

7) Č. objednávky: 24/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 02.01.2019, 

v předpokládané výši 136.823,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 118.680,00,- Kč a 2.část 12.000,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 

51190112,51190225. 

8) Č. objednávky: 12023/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 21.09.2018, 

v předpokládané výši 56.305,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

54.305,20,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51185743. 

9) Č. objednávky: 12369/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 02.10.2018, 

v předpokládané výši 135.451,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 46.432,50,- Kč a 2.část 84.018,40,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 

51185995,51186095. 

10) Č. objednávky: 12343/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 01.10.2018, 

v předpokládané výši 162.536,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 82.849,00,- Kč a 2.část 70.920,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 

51185994,51186094. 

11) Č. objednávky: 15380/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 04.12.2018, 

v předpokládané výši 85.472,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

83.472,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51187630. 

12) Č. objednávky: 15543/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 06.12.2018, 

v předpokládané výši 225.815,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 127.953,00,- Kč a 2.část 1.980,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 

51187718,51187849. 

13) Č. objednávky: 13948/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 02.11.2018, 

v předpokládané výši 70.483,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

65.483,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51186838. 

14) Č. objednávky: 289/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 05.01.2018, 

v předpokládané výši 105.935,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

101.400,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51180125. 

15) Č. objednávky: 2356/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 08.02.2018, v 

předpokládané výši 89.668,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

87.134,80,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51180887. 

16) Č. objednávky: 3429/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 27.02.2018, 

v předpokládané výši 161.016,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

151.016,20,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51181233. 

17) Č. objednávky: 4512/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 23.03.2018, v 

předpokládané výši 80.469,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

75.469,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51181764. 

18) Č. objednávky: 1844/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 01.02.2018, v 

předpokládané výši 64.300,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

59.300,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51180705. 
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19) Č. objednávky: 6333/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 09.05.2018, 

v předpokládané výši 68.000,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

58.305,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51182827. 

20) Č. objednávky: 15/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 02.01.2018, 

v předpokládané výši 175.675,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

158.856,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51180052. 

21) Č. objednávky: 5636/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 20.04.2018, 

v přepokládané výši 205.142,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

195.142,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51182330. 

22) Č. objednávky: 3725/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 06.03.2018, 

v předpokládané výši 238.724,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 169.357,00,- Kč a 2.část 43.941,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 

51181389,51181460. 

23) Č. objednávky: 5958/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 27.04.2018, 

v předpokládané výši 133.095,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 37.196,50,- Kč a 2.část 90.898,80,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 

51182484,51182562. 

24) Č. objednávky: 4392/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 05.04.2019, 

v předpokládané výši 156.780,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 136.348,00,- Kč, 2.část 4.108,00,- Kč, 3.část 4.000,00,- Kč, 4.část 12.324,00,- Kč bez 

DPH, číslo faktury dodavatele 51192637, 51192715, 51192797, 51192799. 

25) Č. objednávky: 3380/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 15.03.2019, 

v předpokládané výši 273.712,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 268.711,90,- Kč 

bez DPH, číslo faktury dodavatele 51192082. 

26) Č. objednávky: 2053/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 15.02.2019, 

v předpokládané výši 52.299,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 51.298,50,- Kč bez 

DPH, číslo faktury dodavatele 51191273. 

27) Č. objednávky: 1755/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 08.02.2019, v 

předpokládané výši 134.661,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 128.447,20,- Kč a 2.část 5.214,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 

51191082,51191186. 

28) Č. objednávky: 1474/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 04.02.2019, v 

předpokládané výši 166.012,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 161.364,00,- Kč 

bez DPH, číslo faktury dodavatele 51190986. 

29) Č. objednávky: 1091/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 25.01.2019, 

v předpokládané výši 191.849,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 1.část 167.949,00,- 

Kč, 2.část 1.400,00,- Kč, 3.část 22.500,00 bez DPH, číslo faktury dodavatele 

51190681,51190777,51190887. 

30) Č. objednávky: 12625/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 05.10.2018, 

v předpokládané výši 117.736,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 112.736,00,- Kč 

bez DPH, číslo faktury dodavatele 51186093. 

31) Č. objednávky: 15952/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 14.12.2018, 

v předpokládané výši 80.598,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 1.část 74.546,00,- 

Kč, 2.část 4.052,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51187962, 51188079. 

32) Č. objednávky: 11076/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 31.08.2018, 

v předpokládané výši 149.890,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 1.část 
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94.050,00,- Kč, 2.část 39.600,00,- Kč, 3.část 1.500,00,- Kč, 4.část 7.500,00 bez DPH, číslo 

faktury dodavatele 51185227, 51185292,51185393,51185555. 

33) Č. objednávky: 13756/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 30.10.2018, 

v předpokládané výši 60.969,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

57.969,31,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51186739. 

34) Č. objednávky: 13849/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 01.11.2018, 

v předpokládané výši 53.853,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

50.694,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51186839. 

35) Č. objednávky: 889/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 22.01.2019, 

v předpokládané výši 82.434,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 1.část 61.106,50,- 

Kč, 2.část 6.457,40,- Kč, 12.869,79,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51190595, 

51190779, 51191187.   

36) Č. objednávky: 3274/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 23.02.2018, v 

předpokládané výši 99.471,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

108.030,70,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51181159. 

37) Č. objednávky: 6014/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 30.04.2018, v 

předpokládané výši 191.880,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

183.163,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51182561. 

38) Č. objednávky: 7309/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 31.05.2018, v 

předpokládané výši 270.464,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

244.885,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51183281. 

39) Č. objednávky: 8150/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 19.06.2018, 

v předpokládané výši 69.549,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

24.108,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51183685. 

40) Č. objednávky: 1526/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 26.01.2018, 

v předpokládané výši 204.068,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

195.064,40,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51180545. 

41) Č. objednávky: 8734/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 03.07.2018, 

v předpokládané výši 155.000,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

151.884,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51184055. 

42) Č. objednávky: 9950/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 02.08.2018, v 

předpokládané výši 159.637,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

157.636,70,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51184678. 

43) Č. objednávky: 4829/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 03.04.2018, v 

předpokládané výši 221.404,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

212.721,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51181956. 

44) Č. objednávky: 6214/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 04.05.2018, v 

předpokládané výši 180.000,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 1.část 98.761,60,- 

Kč, 2.část 66.931,50,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51182655, 51182747. 

45) Č. objednávky: 6474/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 21.05.2019, v 

předpokládané výši 186.129,80,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

221.216,61,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51193582. 

46) Č. objednávky: 5633/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 03.05.2019, 

v předpokládané výši 173.590,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

131.809,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51193295. 
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47) Č. objednávky: 4046/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 29.03.2019, 

v předpokládané výši 234.004,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

229.004,11,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51192506. 

48) Č. objednávky: 1892/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 12.02.2019, 

v předpokládané výši 70.384,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 1.část 32.636,00,- 

Kč, 2.část 30.848,00,- Kč, 3.část 4.900,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 

51191185,51191272,51191374. 

49) Č. objednávky: 7207/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 29.05.2018, 

v předpokládané výši 102.927,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

97.926,50,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51183194. 

50) Č. objednávky: 8701/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 02.07.2018, v 

předpokládané výši 165.289,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 1.část 

123.576,00,- Kč, 2.část 2.600,- Kč, 3.část 7.500,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 

51184054,51184132,51184209. 

51) Č. objednávky: 10613/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 21.08.2018, 

v předpokládané výši 59.452,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

57.451,80,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51185019. 

52) Č. objednávky: 10905/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 28.08.2018, 

v předpokládané výši 99.561,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

97.560,50,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51185146. 

53) Č. objednávky: 15091/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 27.11.2018, 

v předpokládané výši 209.599,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 1.část 

186.189,40,- Kč, 2.část 14.010,00,- Kč, 3.část 6.000,00,- Kč bez DPH, číslo faktury 

dodavatele 51187383,51187530,51187717. 

54) Č. objednávky: 5062/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 09.04.2018, v 

předpokládané výši 56.087,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

51.087,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51182149. 

55) Č. objednávky: 9130/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 13.07.2018, v 

předpokládané výši 157.844,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

157.844,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51184210. 

56) Č. objednávky: 11293/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 06.09.2018, 

v předpokládané výši 115.000,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

111.509,20,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51185392. 

57) Č. objednávky: 11109/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 03.09.2018, 

v předpokládané výši 65.000,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

61.045,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51185293. 

58) Č. objednávky: 12929/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 12.10.2018, 

v předpokládané výši 209.600,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

204.600,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51186285. 

59) Č. objednávky: 14265/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 09.11.2018, 

v předpokládané výši 85.000,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

81.026,40,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51186974. 

60) Č. objednávky: 3733/2018/9/STR, resp. č. 3764/2018/9/STR – objednávka diagnostik. 

uskutečněná dne 06.03.2018, v předpokládané výši 88.285,00,-Kč bez DPH, skutečná výše 

objednávky 81.285,31,- bez DPH, číslo faktury dodavatele 51181390. 

61) Č. objednávky: 6786/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 18.05.2018, v 

předpokládané výši 103.167,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 
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109.730,80,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51182978. 

62) Č. objednávky: 6500/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 11.05.2018, 

v předpokládané výši 150.000,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

137.872,40,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51182828. 

63) Č. objednávky: 4622/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 26.03.2018, v 

předpokládané výši 138.243,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

141.803,31,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51181859. 

64) Č. objednávky: 4838/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 03.04.2018, 

v předpokládané výši 119.881,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

114.881,20,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51181955. 

65) Č. objednávky: 13641/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 26.10.2018, 

v předpokládané výši 193.398,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

165.898,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51186645. 

66) Č. objednávky: 15729/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 11.12.2018, 

v předpokládané výši 95.047,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 86.136,50,- Kč 2.část 3.910,50 bez DPH, číslo faktury dodavatele 51187848, 

51188142. 

67) Č. objednávky: 1142/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 19.01.2018, 

v předpokládané výši 140.187,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

135.187,40,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51180415. 

68) Č. objednávky: 3862/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 08.03.2018, v 

předpokládané výši 56.326,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

51.326,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51181461. 

69) Č. objednávky: 7044/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 31.05.2019, v 

předpokládané výši 102.815,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

100.814,80,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51193923. 

70) Č. objednávky: 6696/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 24.05.2019, 

v předpokládané výši 107.846,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

76.556,20,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51193697. 

71) Č. objednávky: 5970/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 10.05.2019, 

v předpokládané výši 117.113,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

113.112,80,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51193388. 

72) Č. objednávky: 5458/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 30.04.2019, v 

předpokládané výši 160.129,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 111.913,00,- Kč 2.část 39.600,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 

51193189,51193294. 

73) Č. objednávky: 5302/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 26.04.2019, v 

předpokládané výši 127.043,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 122.502,90,- Kč 2.část 2.540,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 

51193080,51193191. 

74) Č. objednávky: 4903/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 16.04.2019, 

v předpokládané výši 84.735,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

82.734,50,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51192882. 

75) Č. objednávky: 4052/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 29.03.2019, v 

předpokládané výši 162.753,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

153.946,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51192509. 
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76) Č. objednávky: 2789/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 05.03.2019, 

v předpokládané výši 166 725,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

137 253,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51191803. 

77) Č. objednávky: 2383/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 22.02.2019, v 

předpokládané výši 117.188,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 107.308,00,- Kč 2.část 7.880,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51191473, 

51191564. 

78) Č. objednávky: 7995/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 15.06.2018, v 

předpokládané výši 91.212,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

91.212,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51183614. 

79) Č. objednávky: 5124/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 10.04.2018, v 

předpokládané výši 83.506,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

78.505,70,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51182148. 

80) Č. objednávky: 7498/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 05.06.2018, v 

předpokládané výši 183.563,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

183.563,20,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51183363. 

81) Č. objednávky: 9878/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 01.08.2018, v 

předpokládané výši 171.654,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

162.853,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51184677. 

82) Č. objednávky: 13863/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 01.11.2018, 

v předpokládané výši 160.322,50,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

151.531,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51186837. 

83) Č. objednávky: 2640/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 13.02.2018, 

v předpokládané výši 58.942,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

52.942,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51180946. 

84) Č. objednávky: 4228/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 16.03.2018, v 

předpokládané výši 181.955,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

171.995,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51181670. 

85) Č. objednávky: 7706/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 08.06.2018, v 

předpokládané výši 138.928,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 134.699,70,- Kč 2.část 4.228,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51183446, 

51183522. 

86) Č. objednávky: 8401/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 26.06.2018, v 

předpokládané výši 116.000,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

113.759,11,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51183852. 

87) Č. objednávky: 131/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 04.01.2019, v 

předpokládané výši 65.950,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 49.275,00,- Kč 2.část 10.000,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51190111, 

51190226. 

88) Č. objednávky: 1809/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 01.02.2018, v 

předpokládané výši 170.212,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 121.926,00,- Kč 2.část 39.600,00,- bez DPH, číslo faktury dodavatele 

51180706,51180813. 

89) Č. objednávky: 9289/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 17.07.2018, v 

předpokládané výši 85.221,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

85.221,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51184272. 
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90) Č. objednávky: 8952/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 10.07.2018, 

v předpokládané výši 75.043,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 71.542,50,- Kč 2.část 3.500,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 

51184131,51184336. 

91) Č. objednávky: 11514/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 11.09.2018, 

v předpokládané výši 262.802,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

252.802,11,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51185472. 

92) Č. objednávky: 11711/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 14.09.2018, 

v předpokládané výši 58.705,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

53.705,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51185554. 

93) Č. objednávky: 13326/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 19.10.2018, 

v předpokládané výši 153.304,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

147.304,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51186483. 

94) Č. objednávky: 465/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 11.01.2019, v 

předpokládané výši 266.951,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 184.110,60,- Kč 2.část 82.840,50,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51190330, 

51190424. 

95) Č. objednávky: 20064/2017/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 21.12.2017, 

v předpokládané výši 126.540,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

129.104,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51177116. 

96) Č. objednávky: 2805/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 05.03.2019, v 

předpokládané výši 158.358,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

158.358,40,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51191804. 

97) Č. objednávky: 7759/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 11.06.2018, v 

předpokládané výši 33.200,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

67.824,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51183521. 

 

 

(společně dále jen jako „objednávka“). 

 

 

 

1.2. Na výše uvedenou objednávku se vztahovala povinnost uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), 

ve znění pozdějších předpisů.  

 

1.3.Objednávka, a to z důvodu administrativní/technické chyby, nebyla objednatelem 

publikována v souladu se zákonem o registru smluv. Tím objednávka podléhá sankčnímu 

ustanovení o zrušení nezveřejněných smluv a objednávek v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, od počátku.  

 

1.4 Navzájem poskytnutá plnění dle Přílohy č. 1 ze strany zhotovitele, a úhrady částky ze strany 

objednatele se tímto na obou stranách považují za bezdůvodné obohacení.  
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Článek II. 

Vypořádání bezdůvodného obohacení 

 

2.1 Strany se dohodly, že namísto vydání předmětu bezdůvodného obohacení (tedy již 

poskytnutého plnění a případně též protiplnění) uzavřou tuto Dohodu o vypořádání 

bezdůvodného obohacení (dále jen „Dohoda“) a tu následně zveřejní v registru smluv. 

 

2.2 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že se neobohatila na úkor druhé smluvní strany 

a jednala v dobré víře. Práva a povinnosti plynoucí z výše uvedené objednávky uzavřením této 

Dohody nabývají platnosti a účinnosti.  

 

2.3 Strany se tímto zároveň dohodly, že vzájemně poskytnutá plnění podle shora označené 

objednávky jsou vzájemně započitatelná, přičemž hodnota plnění poskytnutá dodavatelem 

objednateli je shodná s plněním, které objednatel poskytl dodavateli. Z tohoto důvodu strany 

prohlašují, že vůči sobě nemají v tuto chvíli ve vztahu k výše uvedeným objednávkám žádné 

jiné nevypořádané nároky. 

 

2.4 Strany se dohodly, že za datum vzniku práv a povinností dle objednávky se bude považovat 

datum nebo data, ve kterých by nastala účinnost vzniku práv a povinností, pokud by 

objednávka byla řádně zveřejněna v registru smluv.  

 

Článek III. 

Ostatní ustanovení 

 

3.1 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této Dohody v registru smluv podle 

zákona o registru smluv, a případně rovněž na profilu zadavatele, případně i na dalších místech, 

kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění Dohody prostřednictvím registru smluv zajistí 

objednatel.  

 

3.2 Práva a povinnosti touto Dohodou výslovně neupravené se řídí právními předpisy České 

republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

 

3.3 Tuto Dohodu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky – podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran na téže listině.  

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

4.1 Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí 

příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. Tato dohoda podléhá 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů  

 

4.2 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv provede 

objednatel, a to do 30 dnů od uzavření smlouvy.  
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4.3 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží 

každá ze smluvních stran.  

 

4.4 Dohoda je uzavřena k datu podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv.  

 

Příloha č. 1 –  

1) Č. objednávky: 6981/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 30.05.2019, 

v předpokládané výši 226.889,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 218.136,00,- Kč 

bez DPH, číslo faktury dodavatele 51193922. 

2) Č. objednávky: 4752/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 12.04.2019, 

v předpokládané výši 82.528,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 80.528,00,- Kč bez 

DPH, číslo faktury dodavatele 51192798. 

3) Č. objednávky: 1412/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 01.02.2019, 

v předpokládané výši 99.978,-Kč, - bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 88.548,20,- Kč a 2. část 11.430,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 

51190888,51190985. 

4) Č. objednávky: 14652/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 

16.11.2018, v předpokládané výši 85.608,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 64.678,20,- Kč a 2.část 18.930,00 Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 

51187151,51187234. 

5) Č. objednávky: 10273/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 

10.08.2018, v předpokládané výši 155.677,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

150.676,50,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51184788. 

6) Č. objednávky: 15311/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 

03.12.2018, v předpokládané výši 217.972,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

210.010,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51187631. 

7) Č. objednávky: 24/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 02.01.2019, 

v předpokládané výši 136.823,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 118.680,00,- Kč a 2.část 12.000,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 

51190112,51190225. 

8) Č. objednávky: 12023/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 

21.09.2018, v předpokládané výši 56.305,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

54.305,20,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51185743. 

9) Č. objednávky: 12369/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 

02.10.2018, v předpokládané výši 135.451,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 46.432,50,- Kč a 2.část 84.018,40,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 

51185995,51186095. 

10) Č. objednávky: 12343/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 

01.10.2018, v předpokládané výši 162.536,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 82.849,00,- Kč a 2.část 70.920,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 

51185994,51186094. 

11) Č. objednávky: 15380/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 

04.12.2018, v předpokládané výši 85.472,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

83.472,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51187630. 

12) Č. objednávky: 15543/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 

06.12.2018, v předpokládané výši 225.815,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 
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1.část 127.953,00,- Kč a 2.část 1.980,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 

51187718,51187849. 

13) Č. objednávky: 13948/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 

02.11.2018, v předpokládané výši 70.483,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

65.483,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51186838. 

14) Č. objednávky: 289/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 05.01.2018, 

v předpokládané výši 105.935,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

101.400,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51180125. 

15) Č. objednávky: 2356/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 08.02.2018, 

v předpokládané výši 89.668,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

87.134,80,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51180887. 

16) Č. objednávky: 3429/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 27.02.2018, 

v předpokládané výši 161.016,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

151.016,20,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51181233. 

17) Č. objednávky: 4512/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 23.03.2018, 

v předpokládané výši 80.469,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

75.469,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51181764. 

18) Č. objednávky: 1844/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 01.02.2018, 

v předpokládané výši 64.300,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

59.300,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51180705. 

19) Č. objednávky: 6333/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 09.05.2018, 

v předpokládané výši 68.000,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

58.305,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51182827. 

20) Č. objednávky: 15/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 02.01.2018, 

v předpokládané výši 175.675,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

158.856,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51180052. 

21) Č. objednávky: 5636/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 20.04.2018, 

v přepokládané výši 205.142,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

195.142,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51182330. 

22) Č. objednávky: 3725/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 06.03.2018, 

v předpokládané výši 238.724,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 169.357,00,- Kč a 2.část 43.941,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 

51181389,51181460. 

23) Č. objednávky: 5958/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 27.04.2018, 

v předpokládané výši 133.095,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 37.196,50,- Kč a 2.část 90.898,80,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 

51182484,51182562. 

24) Č. objednávky: 4392/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 05.04.2019, 

v předpokládané výši 156.780,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 136.348,00,- Kč, 2.část 4.108,00,- Kč, 3.část 4.000,00,- Kč, 4.část 12.324,00,- Kč bez 

DPH, číslo faktury dodavatele 51192637, 51192715, 51192797, 51192799. 

25) Č. objednávky: 3380/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 15.03.2019, 

v předpokládané výši 273.712,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 268.711,90,- Kč 

bez DPH, číslo faktury dodavatele 51192082. 

26) Č. objednávky: 2053/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 15.02.2019, 

v předpokládané výši 52.299,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 51.298,50,- Kč bez 

DPH, číslo faktury dodavatele 51191273. 
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27) Č. objednávky: 1755/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 08.02.2019, 

v předpokládané výši 134.661,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 128.447,20,- Kč a 2.část 5.214,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 

51191082,51191186. 

28) Č. objednávky: 1474/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 04.02.2019, 

v předpokládané výši 166.012,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 161.364,00,- 

Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51190986. 

29) Č. objednávky: 1091/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 25.01.2019, 

v předpokládané výši 191.849,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 1.část 

167.949,00,- Kč, 2.část 1.400,00,- Kč, 3.část 22.500,00 bez DPH, číslo faktury dodavatele 

51190681,51190777,51190887. 

30) Č. objednávky: 12625/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 

05.10.2018, v předpokládané výši 117.736,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

112.736,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51186093. 

31) Č. objednávky: 15952/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 

14.12.2018, v předpokládané výši 80.598,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 74.546,00,- Kč, 2.část 4.052,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51187962, 

51188079. 

32) Č. objednávky: 11076/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 

31.08.2018, v předpokládané výši 149.890,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 94.050,00,- Kč, 2.část 39.600,00,- Kč, 3.část 1.500,00,- Kč, 4.část 7.500,00 bez DPH, 

číslo faktury dodavatele 51185227, 51185292,51185393,51185555. 

33) Č. objednávky: 13756/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 

30.10.2018, v předpokládané výši 60.969,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

57.969,31,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51186739. 

34) Č. objednávky: 13849/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 

01.11.2018, v předpokládané výši 53.853,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

50.694,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51186839. 

35) Č. objednávky: 889/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 22.01.2019, 

v předpokládané výši 82.434,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 1.část 

61.106,50,- Kč, 2.část 6.457,40,- Kč, 12.869,79,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 

51190595, 51190779, 51191187.   

36) Č. objednávky: 3274/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 23.02.2018, 

v předpokládané výši 99.471,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

108.030,70,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51181159. 

37) Č. objednávky: 6014/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 30.04.2018, 

v předpokládané výši 191.880,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

183.163,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51182561. 

38) Č. objednávky: 7309/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 31.05.2018, 

v předpokládané výši 270.464,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

244.885,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51183281. 

39) Č. objednávky: 8150/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 19.06.2018, 

v předpokládané výši 69.549,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

24.108,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51183685. 

40) Č. objednávky: 1526/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 26.01.2018, 

v předpokládané výši 204.068,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 
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195.064,40,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51180545. 

41) Č. objednávky: 8734/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 03.07.2018, 

v předpokládané výši 155.000,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

151.884,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51184055. 

42) Č. objednávky: 9950/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 02.08.2018, 

v předpokládané výši 159.637,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

157.636,70,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51184678. 

43) Č. objednávky: 4829/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 03.04.2018, 

v předpokládané výši 221.404,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

212.721,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51181956. 

44) Č. objednávky: 6214/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 04.05.2018, 

v předpokládané výši 180.000,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 1.část 

98.761,60,- Kč, 2.část 66.931,50,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51182655, 

51182747. 

45) Č. objednávky: 6474/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 21.05.2019, 

v předpokládané výši 186.129,80,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

221.216,61,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51193582. 

46) Č. objednávky: 5633/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 03.05.2019, 

v předpokládané výši 173.590,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

131.809,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51193295. 

47) Č. objednávky: 4046/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 29.03.2019, 

v předpokládané výši 234.004,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

229.004,11,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51192506. 

48) Č. objednávky: 1892/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 12.02.2019, 

v předpokládané výši 70.384,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 1.část 

32.636,00,- Kč, 2.část 30.848,00,- Kč, 3.část 4.900,00,- Kč bez DPH, číslo faktury 

dodavatele 51191185,51191272,51191374. 

49) Č. objednávky: 7207/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 29.05.2018, 

v předpokládané výši 102.927,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

97.926,50,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51183194. 

50) Č. objednávky: 8701/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 02.07.2018, 

v předpokládané výši 165.289,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 1.část 

123.576,00,- Kč, 2.část 2.600,- Kč, 3.část 7.500,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 

51184054,51184132,51184209. 

51) Č. objednávky: 10613/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 

21.08.2018, v předpokládané výši 59.452,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

57.451,80,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51185019. 

52) Č. objednávky: 10905/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 

28.08.2018, v předpokládané výši 99.561,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

97.560,50,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51185146. 

53) Č. objednávky: 15091/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 

27.11.2018, v předpokládané výši 209.599,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 186.189,40,- Kč, 2.část 14.010,00,- Kč, 3.část 6.000,00,- Kč bez DPH, číslo faktury 

dodavatele 51187383,51187530,51187717. 

54) Č. objednávky: 5062/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 09.04.2018, 

v předpokládané výši 56.087,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

51.087,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51182149. 



 

 
 

14 
 

Interní 
  

55) Č. objednávky: 9130/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 13.07.2018, 

v předpokládané výši 157.844,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

157.844,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51184210. 

56) Č. objednávky: 11293/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 

06.09.2018, v předpokládané výši 115.000,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

111.509,20,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51185392. 

57) Č. objednávky: 11109/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 

03.09.2018, v předpokládané výši 65.000,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

61.045,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51185293. 

58) Č. objednávky: 12929/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 

12.10.2018, v předpokládané výši 209.600,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

204.600,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51186285. 

59) Č. objednávky: 14265/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 

09.11.2018, v předpokládané výši 85.000,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

81.026,40,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51186974. 

60) Č. objednávky: 3733/2018/9/STR, resp. č. 3764/2018/9/STR – objednávka diagnostik. 

uskutečněná dne 06.03.2018, v předpokládané výši 88.285,00,-Kč bez DPH, skutečná 

výše objednávky 81.285,31,- bez DPH, číslo faktury dodavatele 51181390. 

61) Č. objednávky: 6786/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 18.05.2018, 

v předpokládané výši 103.167,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

109.730,80,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51182978. 

62) Č. objednávky: 6500/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 11.05.2018, 

v předpokládané výši 150.000,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

137.872,40,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51182828. 

63) Č. objednávky: 4622/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 26.03.2018, 

v předpokládané výši 138.243,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

141.803,31,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51181859. 

64) Č. objednávky: 4838/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 03.04.2018, 

v předpokládané výši 119.881,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

114.881,20,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51181955. 

65) Č. objednávky: 13641/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 

26.10.2018, v předpokládané výši 193.398,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

165.898,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51186645. 

66) Č. objednávky: 15729/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 

11.12.2018, v předpokládané výši 95.047,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 86.136,50,- Kč 2.část 3.910,50 bez DPH, číslo faktury dodavatele 51187848, 

51188142. 

67) Č. objednávky: 1142/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 19.01.2018, 

v předpokládané výši 140.187,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

135.187,40,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51180415. 

68) Č. objednávky: 3862/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 08.03.2018, 

v předpokládané výši 56.326,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

51.326,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51181461. 

69) Č. objednávky: 7044/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 31.05.2019, 

v předpokládané výši 102.815,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

100.814,80,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51193923. 
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70) Č. objednávky: 6696/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 24.05.2019, 

v předpokládané výši 107.846,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

76.556,20,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51193697. 

71) Č. objednávky: 5970/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 10.05.2019, 

v předpokládané výši 117.113,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

113.112,80,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51193388. 

72) Č. objednávky: 5458/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 30.04.2019, 

v předpokládané výši 160.129,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 111.913,00,- Kč 2.část 39.600,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 

51193189,51193294. 

73) Č. objednávky: 5302/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 26.04.2019, 

v předpokládané výši 127.043,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 122.502,90,- Kč 2.část 2.540,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 

51193080,51193191. 

74) Č. objednávky: 4903/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 16.04.2019, 

v předpokládané výši 84.735,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

82.734,50,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51192882. 

75) Č. objednávky: 4052/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 29.03.2019, 

v předpokládané výši 162.753,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

153.946,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51192509. 

76) Č. objednávky: 2789/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 05.03.2019, 

v předpokládané výši 166 725,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

137 253,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51191803. 

77) Č. objednávky: 2383/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 22.02.2019, 

v předpokládané výši 117.188,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 107.308,00,- Kč 2.část 7.880,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51191473, 

51191564. 

78) Č. objednávky: 7995/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 15.06.2018, 

v předpokládané výši 91.212,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

91.212,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51183614. 

79) Č. objednávky: 5124/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 10.04.2018, 

v předpokládané výši 83.506,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

78.505,70,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51182148. 

80) Č. objednávky: 7498/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 05.06.2018, 

v předpokládané výši 183.563,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

183.563,20,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51183363. 

81) Č. objednávky: 9878/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 01.08.2018, 

v předpokládané výši 171.654,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

162.853,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51184677. 

82) Č. objednávky: 13863/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 

01.11.2018, v předpokládané výši 160.322,50,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

151.531,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51186837. 

83) Č. objednávky: 2640/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 13.02.2018, 

v předpokládané výši 58.942,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

52.942,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51180946. 

84) Č. objednávky: 4228/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 16.03.2018, 

v předpokládané výši 181.955,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 
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171.995,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51181670. 

 

85) Č. objednávky: 7706/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 08.06.2018, 

v předpokládané výši 138.928,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 134.699,70,- Kč 2.část 4.228,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51183446, 

51183522. 

86) Č. objednávky: 8401/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 26.06.2018, 

v předpokládané výši 116.000,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

113.759,11,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51183852. 

87) Č. objednávky: 131/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 04.01.2019, 

v předpokládané výši 65.950,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 49.275,00,- Kč 2.část 10.000,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51190111, 

51190226. 

88) Č. objednávky: 1809/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 01.02.2018, 

v předpokládané výši 170.212,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 121.926,00,- Kč 2.část 39.600,00,- bez DPH, číslo faktury dodavatele 

51180706,51180813. 

89) Č. objednávky: 9289/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 17.07.2018, 

v předpokládané výši 85.221,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

85.221,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51184272. 

90) Č. objednávky: 8952/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 10.07.2018, 

v předpokládané výši 75.043,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 71.542,50,- Kč 2.část 3.500,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 

51184131,51184336. 

91) Č. objednávky: 11514/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 

11.09.2018, v předpokládané výši 262.802,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

252.802,11,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51185472. 

92) Č. objednávky: 11711/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 

14.09.2018, v předpokládané výši 58.705,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

53.705,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51185554. 

93) Č. objednávky: 13326/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 

19.10.2018, v předpokládané výši 153.304,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

147.304,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51186483. 

94) Č. objednávky: 465/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 11.01.2019, 

v předpokládané výši 266.951,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

1.část 184.110,60,- Kč 2.část 82.840,50,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51190330, 

51190424. 

95) Č. objednávky: 20064/2017/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 

21.12.2017, v předpokládané výši 126.540,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

129.104,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51177116. 

96) Č. objednávky: 2805/2019/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 05.03.2019, 

v předpokládané výši 158.358,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

158.358,40,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51191804. 

97) Č. objednávky: 7759/2018/9/STR – objednávka diagnostik. uskutečněná dne 11.06.2018, 

v předpokládané výši 33.200,00,-Kč bez DPH, skutečná výše objednávky 

67.824,00,- Kč bez DPH, číslo faktury dodavatele 51183521. 
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(společně dále jen jako „objednávka“). 

 

 

 

 

Ve Zlíne dne 22.04.2021   V Praze dne 22. 4. 2021 

 

 

 

……………………………………….  ………………………………………………………………… 

Doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D.  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na základě plné moci 

Předseda představenstva 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

Ing. Martin Déva  

Člen představenstva 

 


