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Dohoda o ukončení účinnosti Dohody o používání
výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby

Číslo 982607-1432/2010

česká pošta, s.p.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

zapsán v obchodním rejstříku

bankovní spojení:

číslo účtu:

korespondenční adresa:

BIC/SWIFT:

IBAN:

dále jen „ČP“

Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1

47114983

CZ47114983

Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565/1

Československá obchodní banka, a.s.

134204869/0300

Česká pošta, s.p.. Odbor obchodu, J. A. Bati 5648, 760 01 Zlín

CEKOCZPP

CZ03 0300 0000 0001 3420 4869

Statutární město Zlín

se sídlem/místem podnikání:

IČO:

zastoupen:
zástupce ve věcech smluvních:
zapsán/a v obchodním rejstříku:
bankovní spojení:

číslo účtu:

korespondenční adresa:

ID CČK složky:

Licenční číslo:

dále jen „Objednatel“

náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

00283924

Česká spořitelna, a.s.

3048982/0800

náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

16143002

81001167

dále jednotlivě jako „strana Dohody“, nebo společnějako „strany Dohody“ uzavírají tuto Dohodu o ukončení

účinnosti Dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby (dále jen ,,Dohoda“)
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česká pošta
Dohoda o ukončení účinnosti Dohody

CLI

Úvodní ustanovení

1.1. Strany Dohody prohlašují, že dne 9. 11.2010 uzavřelo statutární město Zlín a Česká pošta, s. p. Dohodu 

o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. 982607-1432/2010, jejímž předmětem 
byla úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících z používání výplatního stroje FRAMA 
MAILMAX 4420TC50, výrobní číslo 909914 (dále jen „Dohoda o používání výplatního stroje“).

Cl. II

Předmět dohody

2.1 Strany Dohody se dohodly na ukončení platnosti a účinnosti Dohody o používání výplatního stroje 
uzavřené mezi výše uvedenými stranami, a to ke dni nabytí účinnosti této Dohody.

2.2 K vynulování výše uvedeného stroje FRAMA MAILMAX došlo dne 12. 8. 2021 s tím, že celý kredit 
byl vyčerpán.

Cl. III

Závěrečná ustanovení

3.1 Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami Dohody.

3.2 Právní vztahy touto dohodou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
, v platném znění a dalšími právními předpisy České republiky.

3.3 Pokud se některá ustanovení této dohody stanou neplatnými nebo nevymahatelnými, nebude to znamenat
neplatnost celé dohody.

3.4 Změny této dohody lze provádět pouze písemnými dodatky odsouhlasenými a podepsanými smluvními
stranami.

3.5 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této dohody dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění.

3.6. Tato dohoda je sepsána ve třech vyhotoveních splatností originálu, z nichž uživatel obdrží dvě 
vyhotovení a ČP obdrží jedno vyhotovení.

3.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu řádně přečetly, že tato dohoda byla uzavřena 
svobodně, vážně, ne v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu či druhou smluvní stranu, 
že jejímu obsahu porozuměly a s jejím obsahem plně souhlasí. Na důkaz těchto skutečností připojují 
k této dohodě zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
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česká pošta
Dohoda o ukončení účinnosti Dohody

Schválení dohody:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 27. 9. 2021, č. j. 70/18R/2021
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