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Dohoda o ukončení kupní smlouvy 

Uzavřená v souladu s §1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů  

Č.j.: PPR-25624-9/ČJ-2020-990670 

 

Článek I. 
Smluvní strany  

 

Prodávající:    Dräger Safety s.r.o. 
Sídlo:    Obchodní 124,251 01 Čestlice 

Zastoupen:   Ing. Liborem Novákem 

IČO:    26700778 

DIČ:    CZ26700778  

ID datové schránky:  49nzrww 

Bankovní spojení:  Deutsche Bank 

Číslo účtu:   3172200002/7910 

Kontaktní osoba:  

E-mail:      

Telefon:   

 

Kupující:    Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Sídlo:    Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

Zastoupen:   Mgr. Davidem Pšeničkou 

    vedoucím odboru movitého majetku 

    Správy logistického zabezpečení PP ČR 

IČO:    00007064 

DIČ:    CZ00007064 

ID datové schránky:  gs9ai55 

Bankovní spojení:  ČNB  
Číslo účtu:   5504881/0710 

Kontaktní osoba:  

E-mail:     

Telefon:   

 

 

Kupující a prodávající jsou společně označováni pro potřeby této dohody jako „smluvní strany“ uzavřeli 
tuto: 

Dohodu o ukončení kupní smlouvy 

(dále jen „dohoda“) 
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Čl. II 
Předmět dohody 

1. Dne 2. 10. 2020 uzavřeli kupující a prodávající kupní smlouvu (dále jen „kupní smlouva“) na 
dodávku protichemických obleků s příslušenstvím, včetně dopravy, která byla zveřejněna 
v registru smluv dne 6. 10. 2020 

2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na odstoupení od kupní smlouvy s účinky ke dni 

zveřejnění této dohody v registru smluv. Na základě této dohody kupní smlouva zaniká a 
smluvní strany jsou povinny si vzájemně vypořádat do té doby vzniklé nároky smluvních stran. 
Prodávající je povinen uhradit v souladu  s čl. VI. Odst. 1 kupní smlouvy smluvní pokutu ve výši 
0,5% z ceny zboží od 8. 12. 2020 do nabytí účinnosti této dohody.  

3. Důvodem odstoupení od smlouvy je pozastavení výroby a dodávek komponentů pro výrobu 
protichemických obleků v souvislosti s pandemií COVID-19. 

Čl. III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 

2. Dohoda je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž kupující obdrží po podpisu dvě (2) 
vyhotovení a prodávající jedno (1) vyhotovení. 

3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje 
obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou 
pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této 
smlouvě své podpisy. 
 

 

V Praze dne……        V Praze dne 18.12.2020 

 

za kupujícího       za prodávajícího 

__  

        Mgr. Jan Matucha 

              v plné moci 


