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Dohoda o ukončení smluv
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dohoda“)

I.
Smluvní strany
Objednatel:
Sídlo:
Zapsaný:
Týká se:
v

ICO:
DIČ:
Bankovníspojení
číslo účtu:
Zastoupený:

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV
se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
00002739
CZ0000273^plátceDPH^^^^^

ředitelem odštěpného závodu DARKOV na základě
Generálního pověření k jednání za státní podnik DIAMO Stráž pod Ralskem
ze dne 29. 10. 2020
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
vedoucí oddělení nákupu investic, oprav a služeb
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný podnik DARKOV
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
a
Zhotovitel:

Sídlo:
Zapsaný:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:

Hansen Electric, spol. s r.o.
Těšínská 2977/79c, Opava - Předměstí, PSČ 746 01
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,vložka 5399
479 73 862
CZ47973862, plátce DPH

jednatelem

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
jednatelem
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Předmět dohody
Zhotovitel byl informován, že na základě Smlouvy o koupi části závodu ze dne 23. 12. 2020 (
I) a Smlouvy o koupi části závodu ze dne 18. 2. 2021
mezi společností
___ zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě,
jako prodávajícím, a DIAMO, státní podnik, se sídlem Máchova
201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO: 000 02 739, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520, jako kupujícím, bylo na DIAMO,
státní podnik převedeno vlastnické právo k příslušné části obchodního závodu společnosti
2. V této souvislosti došlo k přechodu práv a povinností z původního objednatele m, a.s. na DIAMO,
státní podnik, týká se odštěpného závodu DARKOV, u smluv uvedených v Příloze č. 1 k této dohodě
a uzavřených se zhotovitelem, a to v části týkající se převedených důlních lokalit (dále jen
„Smlouvy“).
3. Z důvodu nepotřebnosti činnosti vyplývajících z těchto Smluv pro DIAMO, státní podnik se smluvní
strany dohodly na jejich ukončení ke dni 14. 05. 2021, a to výlučně v části vztahující se převedeným
lokalitám na DIAMO, státní podnik.
se tato dohoda netýká.

4. Platnosti smluvního vztahu mezi zhotovitelem a
III.
Závěrečná ustanovení
1. Tato dohoda se uzavírá dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení.
Součástí této dohody je Příloha č.l.
V Karviné dne
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Za Hansen Electric, spol. s r.o.:

Za DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DARKOV:

ředitel odštěpného závodu
na základě Generálního pověření
ze dne 29. 10. 2020

■
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Příloha č. 1 - přehled smluv
„Oprava elektromotorů pro dobývací kombajny
RSoD č.
na „Oprava transformátorů pro dobývací kombajny
RSoD č.
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