Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
●

●

●

COMES, spol. s r.o.

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY

Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 020003
TATO DOHODA (dále jen „Dohoda“) O UKONČENÍ SMLOUVY uzavřené dne 29. srpna
2002, evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 020003, ve znění jejích dodatků
č. 1 – 7 (dále jen „Smlouva“), se níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírá v níže uvedeném znění
MEZI
Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí
se sídlem:
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
IČO:
00164801
zastoupenou:
Ing. Janou Vodičkovou, ředitelkou odboru informatiky
bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxx
DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRANĚ JEDNÉ
A
COMES, spol. s r.o.
se sídlem:
Vejvanovského 1615/6, 149 00 Praha 4
IČO:
17047561
DIČ:
CZ17047561 (je plátcem DPH)
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2016
zastoupenou:
Ing. Jindřichem Reichmannem, jednatelem
bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxx
DÁLE JEN „Zhotovitel“
NA STRANĚ DRUHÉ
OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ TAKÉ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.

Článek I.
Ukončení Smlouvy
1.1

Smluvní strany se dohodly na ukončení trvání Smlouvy s tím, že Smlouva pozbude
účinnosti ke dni 30. dubna 2017 (dále jen „Den ukončení Smlouvy“).

1.2

Smluvní strany se dohodly, že nejpozději ke Dni ukončení Smlouvy předá Zhotovitel
protokolárně Objednateli spravovaný počítačový systém, tzn. hardware, software, zařízení a
popř. další věci převzaté od Objednatele k poskytování služeb dle Smlouvy ve smyslu čl. V.
odst. 5.1 a 5.5 Smlouvy ve spojení s přílohou č. 2 Smlouvy (inventární seznam převzatého
zařízení, za něž nese Zhotovitel hmotnou odpovědnost).
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1.3

Za účelem provedení protokolárního předání a převzetí svěřených hodnot dle odst.
1.2 tohoto článku je Zhotovitel povinen vyhotovit návrh předávacího protokolu dle odst.
1.4 tohoto článku a předložit jej nejpozději do 14. dubna 2017 k vyjádření Objednateli.
Objednatel je povinen uplatnit k tomuto návrhu připomínky nejpozději do 21. dubna 2017.
Smluvní strany jsou následně povinny poskytnout si nezbytnou součinnost pro dopracování
finální verze předávacího protokolu.

1.4

Předávací protokol bude obsahovat identifikační údaje Smluvních stran, evidenční číslo
Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv: 020003, soupis hardware, software,
zařízení a popř. dalších věcí převzatých od Objednatele k poskytování služeb dle Smlouvy
ve smyslu čl. V. odst. 5.1 a 5.5 Smlouvy ve spojení s přílohou č. 2 Smlouvy (inventární
seznam převzatého zařízení, za něž nese Zhotovitel hmotnou odpovědnost), případně také
zjištěných vad či jiných nesrovnalostí se způsobem jejich odstranění, resp. řešení, datum
a místo sepsání předávacího protokolu a jména a podpisy zástupců Smluvních stran.
Předávací protokol bude podepsán ve 2 vyhotoveních, přičemž 1 vyhotovení si ponechá
Objednatel a 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel.

1.5

Smluvní strany se dohodly, že předáním a převzetím svěřených hodnot dle odst. 1.2 tohoto
článku, popř. vypořádáním zjištěných vad či nesrovnalostí v souladu se způsobem
popsaným v předávacím protokolu dle odst. 1.4 tohoto článku, a následným zaplacením
faktur vystavených dle Smlouvy za příslušné řádně a včas poskytnuté plnění Objednateli
v souladu se Smlouvou do doby nabytí účinnosti této Dohody, resp. do Dne ukončení
Smlouvy, bude smluvní vztah vzniklý na základě Smlouvy řádně vypořádaný a že po Dni
ukončení Smlouvy vůči sobě nebudou mít Smluvní strany z výše uvedené Smlouvy
jakákoliv práva či povinnosti, s výjimkou práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá
odlišná skutečnost (např. povinnost mlčenlivosti), či u nichž tak stanoví právní předpisy.

Článek II.
Závěrečná ustanovení
2.1

Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

2.2

Zhotovitel bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění Dohody a Smlouvy včetně
jejích dodatků č. 1 – 7 s příslušnými metadaty v Informačním systému Registr smluv
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, přičemž toto uveřejnění provede Objednatel.

2.3

Tato Dohoda je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel si ponechá
2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, porozuměly jí, s jejím zněním souhlasí
a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy:

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

V Praze, dne 29. 03. 2017

V Praze, dne 28. 03. 2017

Ing. Jana Vodičková
ředitelka odboru informatiky
Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí

Ing. Jindřich Reichmann
jednatel
COMES, spol. s r.o.
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