EV. ČÍSLO OBJEDNATELE: 21/3.18/SZU
EV. ČÍSLO POSKYTOVATELE:

Dohoda o ukončení smlouvy o zajištění Programu rozvoje zkušebnictví

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:

Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii
a státní zkušebnictví, organizační složka státu
Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Česká národní banka, Centrální pobočka Praha 1,
Na Příkopě č. 28, 110 00 Praha 1
21622-001/0710

48135267
Ing. Andreou Lichtenbergovou,
ředitelkou odboru státního zkušebnictví

zastoupený:
(dále jen „objednatel“)

Poskytovatel:
Sídlo:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:

00001490

zastoupený:
(dále jen „poskytovatel“)

Strojírenský zkušební ústav, s. p.
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno

DIČ:

CZ00001490

Ing. Tomášem Hruškou, ředitelem

Článek 2
Předmět dohody
(1)

Strany se dohodly, že v souladu s čl. 8 odst. 1 Smlouvy ev. č. 21/3.18/SZU, s názvem:

„Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou notifikovaných osob pro směrnici 2006/42/ES
(strojní zařízení) a aktivní účast zástupců notifikované osoby na dvou jednáních této skupiny v
roce 2021“ (dále jen „Dohoda“), bude tato Smlouva ukončena dohodou.
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(2)Smluvní strany souhlasně prohlašují, že s ohledem na to, že v rámci Smlouvy ev. č. 21/3.18/SZU
nedošlo k žádnému vzájemnému plnění a ani jedna smluvní strana nevykázala žádné náklady, čl.
8 odst. 4 Smlouvy se neuplatní.

Článek 3
Závěrečná ustanovení
(1) Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotovení.
(2) Tuto Dohodu lze doplňovat či měnit pouze písemnou formou, a to vzestupně číslovanými dodatky,
které budou podepsané oběma smluvními stranami.
(3) Pokud není v této Dohodě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající zákonem
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
(4) Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
(5) Dohoda se stává účinnou dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv).
(6) Zveřejnění Dohody v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, zabezpečí
v zákonné lhůtě objednatel. Dohoda bude zveřejněna v plném znění. V případě nesplnění této
povinnosti ze strany objednatele je oprávněn dohodu v registru smluv zveřejnit poskytovatel.
(7) Smluvní strany si znění Dohody přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána
svobodně.

V Praze dne ……………..…….

V ……………………. dne …………

…………………………………..
objednatel

……………………………………….
poskytovatel
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