
DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY Č. 2020116
o připojeni elektrické požární signalizace prostřednictvím zařIzenI dálkového přenosu na pult centralizované ochrany a
o přijetí opatřeni pro účinné provedeni zásahu jednotkou požární ochrany uzavřená podle ustanoveni § 97 zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřely tyto smluvní strany:

Česká republika -
Právní forma:
Sídlo:
ID OS:
jednající:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
E-mail:

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Organizační složka státu zřízená zákonem.
Horova 1340/10, 400 01 Ústi nad Labem.
auyaa6n
plk. Ing. Roman Vyskočil, vrchní rada - ředitel HZS Ústeckého kraje
70 88 63 00
CZ70886300 neplátce DPH

(dále jen ,,HZS ÚLK")

a

AEC NOVÁK s.r.o.
Sídlo:
jednající:
ID DS:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zápis v OR:

Beethovenova 216/28, 400 01 Ústí nad Labem.

s87jft6
49 09 76 52
CZ49097652

V obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C5428.

(dále jen ,,Provozovatel ZDP ")

a

P3 Lovosice Park s.r.o.
Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město
jednající:
ID DS: nn4xuix
IČO: 019 77 580
DIČ: CZ01977580
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Zápis v OR: V obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 214094.

(dále jen ,,Provozovatel EPS")

Článek l.
Předmět dohody

1. Smluvní strany spolu dne 18. 04. 2020 uzavřely Smlouvu č. 2020116 o připojení elektrické požární signalizace
prostřednictvím zařIzenI dálkového přenosu na pult centralizované ochrany a o přijeti opatřeni pro účinné
provedení zásahu jednotkou požární ochrany (dále jen ,,Smlouva"), jejímž předmětem je vzájemná úprava práv a
povinností smluvních stran vyp|ývajÍcÍch z napojení a uvedení do provozu elektrické požární signalizace,
umístěné v objektu Provozovatele EPS a přenosu signálů a informaci podle ČSN 372410 prostřednictvím zařízeni
dálkového přenosu na pult centralizované ochrany umístěný na Krajském operačním a informačním středisku
Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, jejich nepřetržité střeženi, neprodlené vyhodnoceni a přijetí
účinných opatřeni k zásahu jednotkou požární ochrany.

2. Z telefonické žádosti Provozovatele EPS vyplynulo, že střežený objekt dle Smlouvy nebude po změně
dokumentace připojen na PCO, ale bude zde zřízena stálá 24. hodinová služba obs|uhujÍcÍ EPS, proto navrhl
provozovatel EPS ukončení Smlouvy dohodou ke dni 15. 01. 2021. Tvrzení Provozovatele EPS bylo potvrzeno
stanoviskem vedoucího pracoviště prevence, OOB a KŔ územního odboru Litoměřice HZS Ústeckého kraje ze
dne 16. 10. 2020.



Článek ll.
Ujednání dohody

1. Z interní evidence HZS ÚLK vyplývá, že ve vztahu k objektu č. 1 nebyly doposud naplněny podmínky pro připojení
na pco, objekt č. 1 nebyl doposud schválen do trvalého provozu EPS a není tedy doposud připojen na PCO. HZS
ÚLK potvrzuje, že z interní účetní evidence vyplývá, že Provozovatel EPS nemá ke dni podpisu tohoto dodatku
nedoplatky na úhradách sjednaných Smlouvou.

2. Úhrada ve výši 21.591,- Kč dle ČI. lX odst. 1 písm. a) ve vztahu k objektu č. 1 dle Smlouvy byla na účet HZS ÚLK
připsána dne 11. 02 2020. Jednorázová úhrada je nevratná.

3. Měsíčni cenu za připojeni EPS střeženého objektu dle ČI. lX odst. 1 písm. b) Smlouvy není Provozovatel EPS
doposud povinen hradit s ohledem na skutečnost, že objekt (žadatel) doposud nesplnil podmínky pro připojeni.

4. Smluvní strany na základě této dohody sjednávají, že Smlouva bude ukončena dohodou smluvních stran ke dni
nabyti účinnosti této dohody.

Článek Ill.
Závěrečná ujednáni

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední ze smluvních stran a účinnosti
uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Tuto dohodu v registru smluv zveřejni HZS ÚLK
bez zbytečného odkladu a informaci o zveřejněni sdělí neprodleně ostatním smluvním stranám.

2. Tuto dohodu lze měnit pouze vzestupně čIslovanými písemnými dodatky odsouhlasenými všemi smluvními
stranami.

3. Smluvní strany se dohodly, že v náležitostech touto dohodou přímo neupravených se jejich vzájemné vztahy budou
řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Případné spory a nesrovnalosti budou obě smluvní strany
řešit dohodou, v opačném případě bude spor projednán podle českého právního řádu, před českým soudem
příslušným podle místa sídla HZS ÚLK.

4. Stane-li se některé ustanoveni této dohody neplatným, nedotýká se to ostatních ustanoveni této dohody, která
zůstávají platná. Smluvní strany se v tomto případě zavazuji neprodleně dohodou nahradit ustanoveni neplatné
novým ustanovením platným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanoveni neplatného. Do té
doby platí odpovidajÍcÍ úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

5, Tato dohoda je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom náleží každé ze smluvních
stran.

10. OZ. 2021V Ústí n. L. dne Al.Ľ. '9"3Š\ v Ústí n. L. dne _1_2. M71 V dne _. _.
Provozovatel ZDP: HZS ÚLK: Provozovatel EPS:
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