
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

ZZN Svitavy a.s. 

se sídlem Svitavy, Předměstí, Průmyslová 1895/1 
IČ: 60109114, DIČ: CZ60109114 
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1042 
Zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, členem představenstva 

na straně jedné dále jen jako „objednatel" 

a 

Vysoká škola chemicko - technologická v Praze 
se sídlem Technická 1905/5, 166 28 Praha 6 - Dejvice 
IČ 60461373 
zast. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rektorem 

na straně druhé dále jen jako „zhotovitel'' 

zhotovitel a objednatel dále společně jen jako „ účastníci", samostatně pak dále jen jako 

,, účastník" 

tuto 
dohodu o ukončení 

Smlouvy o spolupráci na projektu „Podpora vývoje nových produktů, postupů a 
technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh" ze 

dne 5.6.2017 (dále jen „dohoda") 

I. 
Účastníci činí nesporným, že: 

a) mezi sebou dne 5.6.2017 uzavřeli Smlouvu o spolupráci na projektu „Podpora vývoje
nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění
na trh" (dále jen jako ,,Smlouva"), na základě které byly dohodnuty podmínky spolupráce při
realizaci jmenovaného projektu.

II. 
1. Účastníci se tímto dohodli na ukončení platnosti výše uvedené Smlouvy, a to ke dni
podpisu této dohody s tím, že původně zamýšlený projekt nebude objednatelem v současnosti
realizován.

2. Účastníci se dohodli na vypořádání vzniklých účelně vynaložených nákladů zhotovitele
s odkazem na čl. Ill., odst. 4 Smlouvy ve výši 150.000,- Kč plus příslušná DPH. Zhotovitel



vystaví objednateli fakturu, daňový doklad za cenu prací v rámci projektu ve výši 150.000,- Kč 
plus DPH, tj. celkem 181.500,- Kč. 

3. Účastníci shodně prohlašují, že ke dni podpisu této dohody kromě povinnosti objednatele
uhradit vzniklé účelně vynaložené náklady zhotovitele (dle odst. 2. tohoto smluvního článku)
vůči sobě neevidují žádné neuhrazené pohledávky či dluhy a z titulu případných plnění
poskytnutých na základě Smlouvy si nedluží ničeho.

4. Účastníci dále shodně prohlašují, že před podpisem této dohody si předali všechny
nezbytné doklady a podklady, které byly pro činnost dle Smlouvy vyžadovány s odkazem na
čl. VI., odst. 1 Smlouvy.

III. 

1. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po
jednom z nich.

2. Účastníci prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně
projevené, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho účastníci
k dohodě připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 26. 2. 2020 

za objednatele ZZN Svitavy a.s. 

xxxxxxxxxxxx 
člen představenstva 

V Praze dne ..................... .. .. .. 

za zhotovitele Vysoká škola chemicko -
technologická v Praze 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
rektor 




