
ÍK D Severočeské doly a.s.
člen Skupiny ČEZ

DOHODA
o ukončeni smlouvy

uzavřená ve smyslu § 1981 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Dohoda")

Severočeské doly a.s.

Sídlo: Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov
zastoupena: I

I
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem oddíl B, vložka 495
IČO: 49901982
DIČ: CZ69905746
Bankovní spojeni: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 34005491/0100
IBAN CZ09 0100 0000 0000 3400 5491
Fakturační adresa: Severočeské doly a.s., 28. října 3123/152, 702 00 Ostrava - pro faktury v listinné

podobě nebo fakturace@sdas.cz - pro faktury v elektronické podobě

(dále jen ,,Objednatel")

a

Město Kadaň

Sídlo:
zastoupena:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Telefon:

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

00261912
CZ00261912
Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-1725441/0100

(dále jen ,,Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále společné též ,,Smluvní strany")

I. Úvodní ustanovení

|.1. Smluvní strany uzavřely dne 27.5.2020 dle § 1746 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, Smlouvu o reklamní činnosti a propagačních službách (Č. Objednatele
20/2020), (dále jen ,,Smlouva"), jejímž účelem bylo zlepšení povědomí o Objednateli a propagace jeho
obchodní firmy v souvislosti s projektem Zhotovitele ,,Advent 2020", který se měl uskutečnit dne
28. listopadu 2020 v Kadani.

|.2. Vzhledem k mimořádné situaci, kdy byl na územiČeské republiky z důvodu ohrožení zdravív souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru, označovaného jako sars COV-2, vyhlášen nouzový stav a přijímána
mimořádná opatření omezujÍcÍ konáni veřejných akci, byl Zhotovitel nucen zrušit konání akce Advent
2020.
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ll. Dohoda o ukončeni Smlouvy

11.1. Smluvní strany ukončují Smlouvu dohodou ke dni účinnosti této Dohody.

Ill. Závěrečná ujednání

lll.1. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s ukončením Smlouvy Dohodou, k vráceni Ceny včetně příslušné
DPH z již poskytnuté platby, která byla uhrazena Objednatelem na základě faktury/daňového dokladu,
dle odst. |||.j. a lll.2. Smlouvy za neprovedenou část Předmětu plněni ve výši 350 000,- Kč + DPH, a to
nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od nabytí účinnosti této Dohody, poukázáním na bankovní účet
Objednatele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

lll.2. Zhotovitel se zavazuje vystavit opravný daňový doklad na sídlo Objednatele a doručit tento doklad na
fakturační adresu Objednatele (obojí uvedeno v záhlaví Dohody).

lll.4. Dohoda je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, každý s platnostI originálu, z nichž Objednatel obdrží 1
vyhotovení a Zhotovitel 3 vyhotoveni.

lll.5 Objednatel se zavazuje uveřejnit tuto Dohodu prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu
po jejím podpisu, vymezeni informaci, které jsou z povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru
smluv vyjmuty, a anonymizaci Dohody, nejpozději však do 30 dnů od uzavřeni Dohody.

lll.6. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejněniv registru smluv v souladu se zákonem o registru
smluv.

111.7. Smluvní strany současně prohlašujI, že si tuto Dohoda přečetly, že je jim ve všech ustanoveních jasná
a srozumitelná, Že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že
nebyla ujednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými niže připojenými
vlastnoručnImi podpisy.

Objednatel:

19. 11. 2020
V Chomutově dne'

Severočeské doly a.s.

Severočeské doly a.s.

Zhotovitel:
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Město Kadaň
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