
Dohoda o ukončení Rámcové kupní smlouvy
(dále jen „dohoda")

uzavřená dle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 'předpisů

Níže podepsané smluvní strany

Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Zastoupená: Ing. Karlem Půbalem, Ph.D., kvestorem
IčO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „kupující")

INOWIT a.s.
Sídlo: Národní 365/43, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Zastoupená: Mgr. Rostislav Pecháček, člen představenstva
IČ: 28106318
DIČ: CZ28106318
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15792
(dále jen „prodávající")

(společně dále také jako „smluvní strany")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu:

Předmět dohody

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 18. 12. 2018 uzavřely Rámcovou kupní smlouvu (dále
také jen „smlouva"). Předmětem smlouvy je dodávka IT vybavení a obdobného zboží
specifikovaných ve smlouvě na základě jednotlivých objednávek kupujícího.

2. V souladu s ustanovením ČI. VIII. odst. 8.2. smlouvy se smluvní strany dohodly na ukončení
smlouvy, a to ke dni podpisu této dohody.

3. Smluvnístrany prohlašují, že ke dni ukončenísmlouvy budou vyrovnány veškeré případné závazky
či pohledávky mezi smluvními stranami plynoucíze smlouvy či s ní související.

11.

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž prodávající obdrží jeden a kupující dva.

3. Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dohody tai<, aby tato dohoda
mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající rovněž souhlasí se uveřejněním
plného znění dohody dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
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pozdejsfch predpisu a zakona c. 340/2015 Sb., o zvlastnfch podmfnkach ucinnosti nekterych smluv, 
uverejnovanf techto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znenf pozdejsfch 
predpisu. 

4. Smluvnf strany prohlasujf, ze tato dohoda byla sepsana na zaklade jejich svobodne a prave vule,
urcite a vazne, nikoliv nesrozumitelne a za napadne nevyhodnych podmfnek, na dukaz cehoz
pripojujf sve vlastnorucnf podpisy.

V Praze, dne ... .?:.(?..- .. ?q(4 

Za prodavajfcfho: 

Ii ii�,.,\/1-, a.s.

Narodnf 365/43 

M R 
. 
,..:i O.o"r...h , v J�O 00 Praha 1 gr. ost,"'��-� ,ac'tC� 28106318 

clen predstavenstva 

2 6 -11- 2019 
V Praze, dne ....................... . 

Za kupujfcfho: 

Ing. Karel Pubal, Ph.D. 
kvestor 


