
Dohoda o ukončení

Smlouvy o expertní činnosti č. 24914

1. Česká exportní banka, a.s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

sp. zn. B 3042, se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21, IČ 63078333 („Věřitel“);

 

_(„Exportér“);

3.—

_(„Odborný expert“);

timto uzavírají ve smyslu § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů („Občanský zákoník“), tuto Dohodu o ukončení Smlouvy o expertní činnosti č. 24914

(,,Dohoda“).

I.

Věřitel a Exportér uzavřeli dne__veznění pozdějších dodatků

(„Uvěrová smlouva“), na základě níž a za podmínek v ní stanovených se Banka zavázala poskytnout

(„Uvěr“) za účelem financování

 

Exportérovi úvěr ve výši

      
(„Proj ekt“).

Věřitel, Exportér a Odborný export uzavřeli dne—

(„Smlouva“), na základě níž se Odborný expert zavázal poskytovat Věřiteli poradenské služby a

provádět dohled nad průběhem Projektu.

Platnost Smlouvy o úvěru skončila úplným splacením Úvěru ke dni 30. 9. 2021, čímž současně zanikl

zájem Věřitele na další kontrole průběhu Projektu Odborným expertem.

ll.

Věřitel, Exportér a Odborný expert si tímto s ohledem na výše uvedené v souladu s § 1981 občanského

zákoníku sjednávají, že ke dni účinnosti této Dohody bude Smlouva ukončena.

111.

Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Dohoda nabývá

účinnosti (i) dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních



podmínkách účinnosti něktelých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv) („Zákon o registru smluv“) nebo (ii) dne 20. 10. 2021, podle toho, který Z uvedených okamžiků

nastane později.

Expoťtér a Odborný expert berou na vědomí, Že Věřitel, jakožto právnická osoba s většinovou

majetkovou účastí státu, podléhá Zákonu o registru smluv, a souhlasí s uveřejněním Smlouvy a Dohody

V registru smluv s tím, že takové uveřejnění nepředstavuje porušení povinnosti mlčenlivosti.

Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, Z nich Věřitel obdrží dvě vyhotovení, Exportér

jedno vyhotovení a Odborný expert jedno vyhotovení.

V Praze dne

Za Ceskou exportní banku, a.s.

 

předseda představenstva  
 

 

Ing. Emil Holan

místopředseda představenstva

  


