
Dohoda o ukončení spolupráce ve věci

č. VZ/7/2018
„Správa budovy ÚMČ Praha 6 a detašovaných pracovišť"

uzavřená mezi

OBJEDNATELEM:

SNEO, a.s.
se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Ing. Petrem Macháčkem, MBA, předsedou představenstva

Mgr. Ing. Lukášem Fiedlerem, místopředsedou představenstva

IČO: 27114112 
DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 

adresa profilu zadavatele: www.sneo.cz/profil-zadavatele 

identifikátor datové schránky: 9h6siaq 
a

POSKYTOVATELEM:
CENTRA a.s.

se sídlem: Plzeňská 3185/5b, 150 00 Praha 5

zastoupena: Ing. Reginou Keřkovou, MBA, místopředsedou představenstva 
IČO:18628966 

DIČ: CZ18628966

Společnost je zapsaná v OR vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 9490 

identifikátor datové schránky: P78n6h2 
Bankovní spojenř^^^^^Hč.

Dále společně také „smluvní strany"

http://www.sneo.cz/profil-zadavatele


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tato dohoda se uzavírá v souvislosti se Smlouvou na zajištění komplexní správy, 
uzavřenou mezi smluvními stranami dne 30. 01. 2019 (dále jen „smlouva").

1.2. Vzhledem k tomu, že:
1.2.1. se smluvní strany rozhodly ve vzájemné shodě ukončit spolupráci, pokud nedojde 

k sjednání nových cenových parametrů smlouvy;
1.2.2. smluvní strany budou jednat o změně smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tak, aby smlouva nemusela být 
ukončena; a

1.2.3. nový poskytovatel služeb dle smlouvy musí být vybrán na základě zadávacího 
řízení;

uzavírají smluvní strany dohodu v souladu s ČI. 11.1 smlouvy, kterou upravují vzájemná 
práva a povinnosti při ukončení smlouvy.

2. PŘEDMĚT DOHODY

2.1. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy ke dni 30. 6. 2019.
2.2. Ukončením smlouvy zanikají veškerá práva a povinnosti stran ze smlouvy s účinností 

ode dne ukončení smlouvy. Práva vzniklá na základě plnění smlouvy do dne 30. 6. 2019 
nejsou tímto ukončením dotčena, stejně tak jako práva smluvních stran na náhradu 
škody, práva z vadného plnění a smluvní pokuty.

2.3. V době po ukončení smlouvy se poskytovatel zavazuje nezpřístupnit třetí osobě 
jakékoliv citlivé informace získané na základě plnění smlouvy, pokud tak nestanoví 
právní předpis nebo závazné rozhodnutí státních orgánů.

2.4. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel může od této dohody jednostranně 
odstoupit, a to z důvodu:

2.4.1. objednatel a poskytovatel uzavřou dodatek ke smlouvě, ve kterém dojde k snížení 
cen ve smlouvě za poskytované služby v souladu s § 222 ZZVZ, resp. zlepšení 
podmínek pro objednatele, nebo

2.4.2. objednatel do dne 16. 6. 2019 neuzavře na základě výběrového řízení jinou 
smlouvu na zajištění komplexní správy. Z tohoto důvodu je objednatel oprávněn 
odstoupit do dne 21. 6. 2019.

2.5. Pokud objednatel od této dohody odstoupí, ruší se tato dohoda s účinky ex tunc a 
smlouva z důvodu této dohody nezanikne.

2.6. Poskytovatel není oprávněn od této dohody odstoupit, ani tuto dohodu vypovědět.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů 
z této dohody bude soud místně příslušný dle místa sídla Objednatele.
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3.2. Doručování smluvním stranám se provádí datovou zprávou na doručovací adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy, příp. doporučenou poštou na adresu uvedenou v 
záhlaví, není-li v této smlouvě uvedeno výslovně jinak.

3.3. Stane-li se kterékoli ustanovení této dohody neplatným, neúčinným nebo 
nevymahatelným, nebudou tím zbývající ustanovení této smlouvy nijak dotčena. Pokud 
se však neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným stane ustanovení článku 2.1. 
nebo 2.4. této dohody má se za to, že je neplatná celá dohoda.

3.4. Tato dohoda je zhotovena v 5 vyhotoveních se stejnou právní silou, z nichž 3 
vyhotovení obdrží Objednatel a 2 obdrží Poskytovatel.

3.5. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat 
informace podle ustanovení zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této dohodě 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je 
vyžádají a též prohlašuje, že nic z obsahu této dohody nepovažuje za důvěrné ani za 
obchodní tajemství.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což 
stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 3 0'01'2013

za Poskytovatele

Ing. Regina Keřková, MBA 

místopředseda představenstva CENTRA a.s.

V Praze dne 3 0 "01" 2013

za Objednatele
Ing. Petr Macháček, MBA 

předseda představenstva SNEO, a.s.

místopředseda představenstva SNEO, a.s
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