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Dohoda  
o zániku Smlouvy o centralizovaném zadávání  

 

Účastníci dohody 

 
Uherskohradišťská nemocnice a.s. 
sídlo: J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště 
IČ: 27660915, DIČ: CZ27660915 
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl B, vložka 4420 
zastoupení: MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva  

 (dále jen „Centrální zadavatel“) 

 
a 
 
Kroměřížská nemocnice a.s. 
sídlo: Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž 
IČ: 27660532, DIČ: CZ 27660532 
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl B, vložka 4416 
zastoupení: MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA, předseda představenstva  
(dále jen „Pověřující zadavatel č. 1“) 
 
a 

 

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 

sídlo: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín 

IČ: 27661989, DIČ CZ27661989 
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl B., vložka 4437 

zastoupení: doc. MUDr. Michal Filip, Ph. D., předseda představenstva  

a Ing. Martin Déva, člen představenstva 
(dále jen „Pověřující zadavatel č. 2“) 
 
a 
 
Vsetínská nemocnice a.s. 
sídlo: Nemocniční 955, 755 01 Vsetín 
IČ: 26871068, DIČ CZ26871068 
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2946 
zastoupení: Ing. Věra Prousková, MBA, předseda představenstva  
(dále jen „Pověřující zadavatel č. 3“) 
 
(dále jen „účastníci dohody“ nebo „účastníci“) 
 

I. 
Účastníci dohody uzavřeli dne 4. 9. 2019 Smlouvu o centralizovaném zadávání, jejímž 
předmětem byla úprava vzájemných práv a povinností v souvislosti s centralizovaným 
zadáváním veřejné zakázky „vytvoření eHealth platformy pro komunikaci, výměnu a sdílení 
informací mezi poskytovateli zdravotních služeb, pacienty a informačními systémy 
v nemocnicích Zlínského kraje spojené s technologickou připraveností vazby na další projekt 
eHealth“ (dále jen „smlouva“). 
 

II. 
Účastníci se vzájemně dohodli, že smlouva zaniká ke dni 31. 7. 2021. 
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 III. 

Účastníci prohlašují, že ke dni zániku smlouvy jsou všechny závazky mezi nimi vyplývající ze 
smlouvy vypořádány.  
 

IV. 
Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dohodu zašle k uveřejnění do registru 
Centrální zadavatel.  

Účastníci dohody prohlašují, že se podrobně seznámili s textem dohody, jejímu obsahu 
rozumí a souhlasí s ním.  

Dohoda byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží jedno 
vyhotovení. 
 
 
 

Za Centrálního zadavatele:                 ……………………………………… 

V Uherském Hradišti dne MUDr. Petr Sládek 

 předseda představenstva 

 

 

 

 

Za Pověřujícího zadavatele č. 1: ……………………………………… 

V Kroměříži dne MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA 

 předseda představenstva 

 

 

 

 

      Za Pověřujícího zadavatele č. 2: ……………………………………… 

Ve Zlíně dne  doc. MUDr. Michal Filip, Ph. D. 

 předseda představenstva 

 

 

……………………………………… 

Ing. Martin Déva  

člen představenstva 

 

 

Za Pověřujícího zadavatele č. 3: ……………………………………… 

Ve Vsetíně dne  Ing. Věra Prousková, MBA  

   předseda představenstva 

 
 


