
 

Dohoda o ukončení Kupní smlouvy a Smlouvy o poskytování servisních služeb 
a zajištění dodávek náhradních dílů 

 
 

Letiště Praha, a. s. 

sídlo: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003 

IČO: 282 44 532 

DIČ: CZ699003361 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

číslo účtu (CZK): 801812025/2700 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a  

 

Požární bezpečnost s.r.o. 

se sídlem:                    Jihlava, Královský vršek 3545/42, PSČ 586 01 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 49762 

IČO: 276 60 940 

DIČ: CZ27660940 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu (CZK): 86-2780610297/0100 

 (dále jen „Dodavatel“) 
 

(Objednatel a Dodavatel dále společně také jen „Smluvní strany“ či jednotlivě „Smluvní strana“) 

 
 

I. PREAMBULE 
 

1. Na základě nadlimitního zadávacího řízení s názvem „Dodávka zásahového požárního automobilu 
CAS 30“, evidenční číslo Objednatele: 0227008035, evidenční číslo ve VVZ: Z2020-001733 Smluvní 
strany uzavřely dne 31. 8. 2020 Kupní smlouvu, ev. č. 0227007213, která byla dne 31. 8. 2020 
změněna Dodatkem č. 1 a dne 25. 9. 2020 Smlouvu o poskytování servisních služeb a zajištění 
dodávek náhradních dílů, ev. č. 0227007214 (dále dohromady jen „Smlouvy“). Předmětem Smluv 
byla dodávka zásahového požárního automobilu CAS 30 výrobce Rosenbauer International A.G., 
typu CAS 30/2400/200 Cutter AT včetně příslušenství a následného servisu. 
 

2. V návaznosti na skutečnosti, které vyvstaly nezávisle po na vůli Smluvních stran v době po uzavření 
Smluv, bylo zjištěno, že technicky není možné realizovat automobil CAS 30 v souladu 
s požadovanou specifikací uvedenou v příloze č. 1 Kupní smlouvy a zadávacích podmínkách 
předmětné veřejné zakázky. 

 

3. Ze shora uvedeného důvodu proto mají Smluvní strany zájem na smírném ukončení Smluv po 
vzájemné dohodě, a to v souladu s čl. 9.2.1 Kupní smlouvy, resp. Smlouvy o poskytování servisních 
služeb a zajištění dodávek náhradních dílů a za tímto účelem uzavírají tuto Dohodu o ukončení 
Smluv (dále jen „Dohoda“).  

 
 
 



 

 
II. PŘEDMĚT DOHODY 

 
1. Smluvní strany se tímto dohodly na ukončení Smluv ve znění všech jejích pozdějších změn a 

dodatků dohodou, a to ke dni uzavření této Dohody (dále také jen jako „Den ukončení“). 
 

2. Strany prohlašují, že ke Dni ukončení jsou všechny závazky, které mezi nimi vznikly na základě 
Smluv, nebo v souvislosti s ní vyrovnány a nemají žádné jiné nároky související s právním vztahem, 
jenž je touto Dohodou ukončen. 
 
 
 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami.  

 
2. Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá ze 

Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení. 
 

 
 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čeho níže 
připojují své podpisy.  
 
 
 
NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly. 
 

 

 

 

 

 

 

Objednatel: Dodavatel:  

Datum:  13.7.2021 Datum:  8.7.2021 

  

Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 

Jméno:  Ing. Jiří Kraus Jméno:  Robert Válal  

 místopředseda představenstva 

Letiště Praha a. s. 

 jednatel 

Požární bezpečnost s.r.o. 

 
 

  

Podpis: __________________________   

Jméno:  Ing. Jiří Černík   

 člen představenstva 

Letiště Praha a. s. 

  


