Dohoda
o zániku závazku z kupní smlouvy č. 21111000269
(dále jen „dohoda“)
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:
1. Česká republika – Ministerstvo obrany, organizační složka státu
Se sídlem:
Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Jejímž jménem jedná:
ředitelka odboru nabývání movitého majetku,
a majetkové MO, Mgr. Kateřina Havlíčková
Na adrese:
náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO:
60162694

Sekce

právní

Ministerstvo obrany – Sekce právní a majetková
odbor nabývání movitého majetku
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6
(dále jen „kupující“)
a
2. STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6989
Se sídlem:
Bratří Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové
Jednající:
Martin Strakoš
IČO:
62028367

(dále jen „prodávající”)
Uzavírají na základě čl. X. odst. 1. kupní smlouvy č. 21111000269 a s použitím § 1981 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ”) na základě

oznámení prodávajícího tuto dohodu o zániku závazku z kupní smlouvy č. 21111000269 uzavřené
dne 20. 7. 2021.
I.
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany mezi sebou uzavřely kupní smlouvu č. 21111000269 (dále jen
„smlouva“), ve které se prodávající zavázal odevzdat kupujícímu za podmínek stanovených
smlouvou 1 ks automobilu nákladního užitkového kategorie N1, značka Fiat a typ
Ducato L2H1, 33, 140k včetně druhé sady kol se všemi součástmi a příslušenstvím včetně
nezbytné dokumentace k vozidlu v českém jazyce, tj. zejména technický průkaz (COC list
nebyl-li TP vydán), dále provozní dokumentaci, dokumentaci k údržbě a provozu, seznam
výbavy a příslušenství, seznam autorizovaných servisů včetně jejich adres a tel. spojení,
záruční podmínky s veškerými ustanoveními o záruce za jakost a vlastnosti zboží, včetně
kontaktního spojení – 24 hodinového Hot Line v rámci záruční lhůty (vše dále jen „zboží“)
a kupující se zavázal zaplatit za převzaté zboží dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši
568.600,00 Kč bez DPH, tj. 688.006,00 Kč s DPH.
II.
Předmět dohody
1.

Prodávající prohlašuje, že není schopen odevzdat zboží ve sjednané lhůtě plnění nejpozději
do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy dle čl. III. odst. 1 smlouvy, tj. do 20. 1. 2022.

2.

Kupující a prodávající uzavírají tuto dohodu za účelem zániku závazku ze smlouvy před
uplynutím sjednané lhůty plnění na žádost prodávajícího. K zániku závazku dochází tedy
z důvodu nikoliv na straně kupujícího.

3.

V souladu s čl. VIII. odst. 1 věty druhé smlouvy uplatní kupující vůči prodávajícímu
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 27.521,00 Kč, která je splatná v souladu
s čl. VIII. odst. 6 smlouvy do 30 dnů ode dne doručení jejího písemného uplatnění.
III.
Závěrečná ustanovení

1.

Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě o 2 stranách.

2.

Závazek zaniká ke dni účinnosti této dohody.

Za kupujícího
Mgr. Kateřina Havlíčková
ředitelka
podepsáno elektronicky

Za prodávajícího
Martin Strakoš
jednatel
podepsáno elektronicky
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