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HACO, spol. s r.o. ICO: 615 35 699 tel. : +420 482 750 620–1 

Svobody 826/88 DIC: CZ 61535699 fax : +420 482 750 619 

460 15  Liberec 15 Krajský soud v Ústí nad Labem GSM : +420 604 203 541 

Czech Republic Oddíl C, vložka c. 7514 e-mail : haco @ haco . cz 

 

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY („smlouvy na stojany“) 

(dále jen „Dohoda“) 
 
 

Článek 1 
Smluvní strany 

 
Majitel zařízení: 
HACO, spol. s r.o. 
Sídlo: Svobody 826/88, 460 15  Liberec 15 
Zápis v OR: vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7514 
IČ: 61535699,      DIČ: CZ61535699 
Jednající: Jan Hájek, jednatel společnosti 
Kontaktní telefon/mobil/e-mail: +420 482 750 620 / haco@haco.cz  
 
a 
 
Zákazník: 
Jméno a příjmení/název: …………………..………………………, nar.: …………………………………… 
Jméno a příjmení/název: …………………..………………………, nar.: …………………………………… 
Bytem/sídlem:.…………………………………………………………………………………………………. 
Zápis v OR/ŽR: ….……………………………………………………………………………………………. 
IČ: ……………………............  DIČ: …………………………. 
Jednající: ……………………………………………………………………………………………………….. 
Kontaktní telefon/mobil/e-mail: ………………………………………………………………………..……… 
 

Článek 2 
Předmět dohody 

2.1. Touto Dohodou se obě smluvní strany dohodly na ukončení Smlouvy, kterou byl zapůjčen Majitelem zařízení Zákazníkovi 
níže uvedený počet stojanů (dále také jen „zařízení“) na propagaci, vystavování a skladování výrobků výlučně z výrobního 
sortimentu firmy majitele zařízení.   

 
2.2.  Předmětem vrácení jsou stojany:           
              MDF (zelené) jednostranné, v počtu kusů: ……………………… 
                     MDF (zelené) oboustranné, v počtu kusů: ………………………. 
                                          Drátěné; 90 cm, v počtu kusů: …………………………………….. 
                   Drátěné; 120 cm, v počtu kusů: …………………………………... 
   Reklamní 4 AV velké lamino, v počtu kusů: …………………….. 
   Reklamní 1 AV malé černé, v počtu kusů: ……………………..... 
   Drátěné koše na stojan, š. 90 cm: ………………………………… 
   Cedule s ventilačním systémem…………………………………… 
   Box na potrubí………………………………………………………… 
   Display rekuperace………………………………………………….. 
               Počet háčků: …………………………………………………………. 

Článek 3 
Ukončení smluvního vztahu 

3.1.  Výše uvedená Smlouva je dohodou obou smluvních stran ukončena dnem ………………….. 

 

Článek 4 
Závěrečná ustanovení 

4.1.  Právní vztahy neupravené touto dohodou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění předpisů pozdějších.  

4.2.  Tato dohoda byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

4.3.  Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Liberci dne………………..……    V …………………….. dne………………..…… 

 

 
……………………………………..   …………………………………….. 
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               majitel zařízení          zákazník 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 
 
 
 

 
Majitel zařízení - Přebírající: 
HACO, spol. s r.o. 
Sídlo: Svobody 826/88, 460 15  Liberec 15 
Zápis v OR: vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7514 
IČ: 61535699,      DIČ: CZ61535699 
Jednající: Jan Hájek, jednatel společnosti 
Kontaktní telefon/mobil/e-mail: +420 482 750 620 / haco@haco.cz  
 
a 
 
Zákazník - Předávající: 
Jméno a příjmení/název: …………………..………………………, nar.: …………………………………… 
Jméno a příjmení/název: …………………..………………………, nar.: …………………………………… 
Bytem/sídlem:.…………………………………………………………………………………………………. 
Zápis v OR/ŽR: ….……………………………………………………………………………………………. 
IČ: ……………………............  DIČ: …………………………. 
Jednající: ……………………………………………………………………………………………………….. 
Kontaktní telefon/mobil/e-mail: ………………………………………………………………………..……… 
 
 
  
 
Dnešního dne předávající předal a přebírající převzal: 
     
              MDF (zelené) jednostranné, v počtu kusů: ……………………… 
                     MDF (zelené) oboustranné, v počtu kusů: ………………………. 
                                          Drátěné; 90 cm, v počtu kusů: …………………………………….. 
                   Drátěné; 120 cm, v počtu kusů: …………………………………... 
   Reklamní 4 AV velké lamino, v počtu kusů: …………………….. 
   Reklamní 1 AV malé černé, v počtu kusů: ……………………..... 
   Drátěné koše na stojan, š. 90 cm: ………………………………… 
   Cedule s ventilačním systémem…………………………………… 
   Box na potrubí………………………………………………………… 
   Display rekuperace………………………………………………….. 
              Počet háčků: …………………………………………………………. 
 
 
 
Poznámka:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
  
 
V …………………….. dne …………………………… 
 
 
 
 
 
 
     ……………………..…………………..                      ……….…………………………………… 
 
                        Předávající                                                                    Přebírající 
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