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TATO DOHODA (dále jen „Dohoda“) o ukončení SMLOUVY O ÚDRŽBĚ
PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ, uzavřené dne 24. 11. 2010, evidenční číslo přidělené
z Centrální evidence smluv: 100393 (dále jen „Smlouva“), se uzavírá
MEZI
Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí
se sídlem:
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
jednající:
Ing. Janou Vodičkovou, ředitelkou odboru informatiky
IČO:
00164801
bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxx
DÁLE JEN „Uživatel“
NA STRANĚ JEDNÉ
a
OKsystem a.s.
se sídlem:
Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4
jednající:
Ing. Vítězslavem Cimlem, členem představenstva
IČO:
27373665
DIČ:
CZ27373665 (je plátcem DPH)
bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxx
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20326
DÁLE JEN „Poskytovatel“
NA STRANĚ DRUHÉ
UŽIVATEL A POSKYTOVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.

I.

Předmět Dohody

I.1

Smluvní strany se dohodly na ukončení trvání Smlouvy a to s účinností k 31. 3. 2018
(dále jen „Den ukončení“).

I.2

Smluvní strany shodně prohlašují, že uhrazením plateb za poskytování plnění
dle Smlouvy až do Dne ukončení Smlouvy, považují smluvní vztah vzniklý na základě
Smlouvy za řádně vypořádaný, a že ani po Dni ukončení vůči sobě nebudou mít z výše
uvedené Smlouvy jakákoliv práva, nároky či povinnosti, nevyplývá-li z povahy
ustanovení Smlouvy (viz čl. 15 odst. 15.3 Smlouvy) či příslušných právních předpisů
něco jiného.

II.

Další a závěrečná ustanovení

II.1

Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním této Dohody v plném znění, jakož
i plného znění Smlouvy s příslušnými metadaty v souladu s příslušnými právními
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předpisy, které se na uveřejnění této Dohody vztahují, tj. zejména 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 Uživatel.
II.2

Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu s odstavcem II.1 tohoto článku.

II.3

Tato Dohoda se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Uživatel
si ponechá 2 vyhotovení a Poskytovatel obdrží 1 vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, jejímu obsahu
rozumějí, že je tato Dohoda projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle a na důkaz
toho připojují své podpisy.

UŽIVATEL
V Praze, dne 23. 03. 2018

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

POSKYTOVATEL
V Praze, dne 21. 03. 2018

Ing. Vítězslav Ciml
člen představenstva
OKsystem a.s.
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