
DOHODA
0 vypořádání bezdůvodného obohacení

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

mezi

Smluvnı' stran 1

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

Kvasar, spol. s r. o.
K pasekám 3679, 760 01 Zlín, P.0. BOX 141
jednající: Vítězslav Vicherek, jednatel
IČ; 00569135
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, Vložka 907

(dále též jen „dodavatel“)

Článek 1
Smluvní Strany uzavřely dne 17.10.2018 Dodatek č. 2 k Obchodní smlouvě č. P/0303 l lOS na
doplatek ceny licence PERM 3 a na úpravu cen pololetní technické podpory PERM 3.

Smluvní Strany uzavírají tuto dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení Vzhledem k tomu,
Ze
l. dne 17.10.2018 uzavřely Dodatek č. 2 k obchodní Smlouvě č. P/0303IIOS na doplatek

ceny licence PERM 3 a na úpravu cen pololetní technické podpory PERM 3, jehož Znění
je přílohou a nedílnou Součástí této dohody,

2. měly podle § 2 odst. 1 písm. h) Zákona č. 340/2015, o registru Smluv, povinnost uveřejnit
dodatek ke smlouvě uvedený 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
S ohledem na dodatek č. 2 ke Smlouvě uvedený V článku I bodě 1 této dohody bylo
Z tohoto dodatku č. 2 Smlouvy č. P/03031 lOS poskytováno plnění, přestože V době
poskytování plnění nebyl dodatek č. 2 k této Smlouvě uveřejněn V registru Smluv a dle §
5 ZRS tak nenabyl účinnosti.

Článek 2
1. Smluvní strany konstatují, že:

a) v době 0d data účinnosti Smlouvy, tj. od 17.10.2018, až do data Zveřejnění dodatku
č. 2 Smlouvy v registru smluv, tj. do 2.7.2021, Společnost Kvasar, Spol. S r. o.poskyt0va1a
plnění Z dodatku č. 2 Smlouvy č. P/03031 IOS.



b) v době Od data účinnosti až do data Zveřejnění Smlouvy v registru smluv Zdravotnická

Záchranná Služba Zlínského kraje, p. o. poskytovala Společnosti Kvasar, Spol. s r. o.

finanční plnění vyplývající dodatku č. 2 Smlouvy č. P/0303110S.

2. Smluvní Strany výše uvedená plnění Z dodatku č. 2 smlouvy č. P/0303 l IOS považují Za

nesporná a prohlašují, že plnění přijímají.
3. Obě Smluvní strany prohlašují, že Se bezdůvodně neobohatily na úkor druhé Smluvní

strany a jednaly v dobré víře.
4. Smluvní strany Se dohodly, že předmětem Smlouvy jsou i nadále služby Ode dne uzavření

této Dohody v rozsahu tak, jak vyplývá Z dodatku č. 2 Smlouvy č. P/03031108.

5. Smluvní Strany Se dohodly, že i nadále Ode dne uzavření této Dohody je objednatel

povinen platit poskytovateli částky Za pololetní technickou podporu PERM 3 v takové

výši, jak vyplývá Ze smlouvy.

Článek 3
l. Smluvní Strany Souhlasí s uveřejněním plného Znění této Dohody v registru smluv podle

ZRS. Uveřejnění Dohody prostřednictvím registru smluv Zajistí ZZS ZK, p. o.
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. Tato Dohoda je Vyhotovena ve dvou Stejnopisech, 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 připojují Své podpisy.

5. Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Ve Zlíně dne ...................... V ..................... dne ............

Za ZZS ZK, p. O.: za Kvasar, Spol. s r. O.:

JUDr. Josef Valenta, ředitel Vítězslav Vicherek, jednatel

lng . 53312; Ing Vítězslav Digitálně podepsal
f Josef Sýkora ' Vítězslav Vicherek
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