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Dohoda o narovnání 
uzavřená mezi těmito smluvními stranami:  

 

Smluvní strany        
Dodavatel:  OR-NEXT spol. s r.o. 
Sídlem:   Hlinky 40/102, Pisárky, 603 00 Brno 
IČO:    26284146 
DIČ:    CZ26284146 
zapsána   v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně C 41856 
Zastoupena:   Ing. Petr Moravec, jednatel 
 
 
Objednatel:   Kroměřížská nemocnice a.s. 
Sídlem:   Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž    
IČO:    27660532    
DIČ:    CZ27660532  
zapsána   v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 4416 
Zastoupena:   MUDr. Lenkou Mergenthalovou, MBA, předsedou představenstva  

   

     
Článek I. 

Úvodní ustanovení 
 
I.1. Objednatel na základě objednávky poptal u Dodavatele provedení školení koncových 

uživatelů Objednatele na Žádankový portál v rozsahu 4 školících dnů v období 22. 3. 2021 až 
29. 3. 2021 prostřednictvím dvou konzultantů Dodavatele, a to za celkovou částku ve výši 
66.750,- Kč bez DPH (dále jen „Objednávka“). 
 

I.2. Dodavatel s Objednávkou souhlasit a poptané služby dle Objednávky poskytl. 
 

I.3. Nyní, dodatečně, však bylo zjištěno, že Objednávka nebyla chybou technickou/administrativní 
uveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen „zákon o 
registru smluv“), přičemž v této souvislosti dle § 7 odst. 1 zákon o registru smluv došlo ke 
zrušení Objednávky (uzavřené smlouvy na poskytnutí služeb) od počátku. 
 

I.4. S ohledem na uvedené jsou tak vzájemná plnění poskytnutá na základě Objednávky 
bezdůvodným obohacením. Smluvní strany mají však zájem touto dohodou o narovnání 
vypořádat předmětné bezdůvodné obohacení, jakož i všechna vzájemná práva a povinnosti 
vyplývající z Objednávky, a napravit vzniklý stav na místo vydávání si předmětu 
bezdůvodného obohacení, což vzhledem k charakteru plnění ani není možné. 

 
 

Článek II. 
Předmět dohody 

 
II.1. Smluvní strany podpisem této dohody narovnávají vzniklý stav a veškerá dosavadní plnění, 

jak jsou tato shora popsána, považují za platná a nesporná, stejně tak i veškerá ujednání 
uvedená v Objednávce. 
 

II.2. Objednatel uveřejní tuto dohodu dle zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu po 
podpisu této dohody oběma smluvními stranami. Ujednání v Objednávce a z ní vyplývající 
budou uveřejněním této dohody v registru smluv považována za platná, tzn. vzájemně 
ujednaná a i nadále vymahatelná. 
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II.3. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že nebudou požadovat ve smyslu ust. § 2993  
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vrácení toho, co již každá ze stran podle zrušené 
Objednávky plnila, ani nebudou ve smyslu ust. § 2999 občanského zákoníku požadovat 
jakoukoliv peněžitou náhradu za poskytnutá plnění ze zrušené Objednávky. 

 

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

 
III.1. Každá ze smluvních stran jednotlivě prohlašuje, že jednala v dobré víře a neobohatila  

se na úkor druhé smluvní strany. 
 

III.2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv. 
 

III.3. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení. 
 

III.4. Smluvní strany jsou povinny si i nadále poskytovat nezbytnou součinnost v souvislosti 
s uvedením vzniklého stavu, tak jak je popsán v článku I této dohody, do řádného stavu. 
 

III.5. Smluvní strany prohlašují, že si dohodu přečetly a že jí rozumí. Dále prohlašují, že tato dohoda 
je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírána v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek.  
 

 

V Brně dne 5. 8. 2021       V Kroměříži dne 3. 8. 2021 

 

 
          .…………………….. …………………….. 
 OR-NEXT spol. s r.o. Kroměřížská nemocnice a.s.   
 Ing. Petr Moravec MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA  
 jednatel předseda představenstva 
 

 


