
Smlouva č. 0006920021  
 

Dohoda o prominutí pohledávky 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená: 

IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „DPP“) 

a  

HAGEMANN a.s. 

se sídlem: Hradní 27/37, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 

zastoupená: Ing. Janou Hrubcovou, předsedkyní představenstva 

IČO:  28626925 

DIČ:  CZ28626925 

OR: KS Ostrava, sp. zn.: oddíl B, vložka 2763 

(dále jen „HAGEMANN“) 

(společně též jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“) 

1 Předmět dohody 

DPP uzavřel dne 25. května 2020 kupní smlouvu č. 001189 00 19 se společností HAGEMANN, podle které 
měl HAGEMAN dodat DPP celkem 24 velkých užitkových vozidel a dále dne 17. března 2020 kupní smlouvu 
č. 001190 00 19, podle které měl HAGEMANN dodat DPP celkem 16 velkých užitkových vozidel a 8 malých 
sklápěčů. 

HAGEMANN měl dodat vozidla podle smlouvy č. 001189 00 19 do 22. srpna 2020, v tomto termínu však 
nedodal 4 vozidla, která dodal až 6. listopadu 2020. Podle smlouvy č. 001190 00 19 měl HAGEMANN dodat 

vozidla do 20. srpna 2020, v tomto termínu však nedodal 3 vozidla, která dodal až 31. srpna 2020. Před 
smlouvou stanoveným termínem dodal HAGEMANN na žádost DPP celkem 21 vozidel, čímž DPP ušetřil 
nájemné za vozidla, která si pronajímal od jiné osoby. 

Za pozdní dodání vozidel podle výše uvedených smluv požadoval DPP smluvní pokutu ve výši 73.716,91 Kč. 
HAGEMANN reagoval žádostí o zrušení smluvní pokuty. 

Pozdní dodání vozidel podle smlouvy č. 001189 00 19 způsobilo dodatečné náklady ve výši 38.978,50 Kč. 
Naopak předčasným dodáním vozidel podle smlouvy č. 001190 00 19 ušetřil DPP 536.290,37 Kč za nájemné 
vozidel zajištěných třetí osobou. Celkem ušetřil DPP dřívějším dodáním vozidel 497.311,87 Kč. Dosavadní 
spolupráce byla na vysoké úrovni a ze strany HAGEMANN probíhala s maximální vstřícností. Z 

těchto důvodů, především z důvodu úspory finančních prostředků, a za účelem zachování dosavadních 
dobrých vztahů, promíjí DPP pohledávku ve výši 73.716,91 Kč. 

Dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 
jednom. 

Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb. 
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Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dohodě nepovažují za obchodní tajemství. 

 

V Praze dne       V Ostravě dne       

Za DPP: Za HAGEMANN: 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

 HAGEMANN a.s. 
Ing. Jana Hrubcová 

vedoucí odboru Právní 
 předsedkyně představenstva 

   

 

 


