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Odstoupení od smlouvy na veřejnou zakázku

V souladu s ustanovením § 223 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) tímto odstupuji od Smlouvy o dílo uzavřené dne 
29. 8. 2019 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 4. 12. 2018 (dále jen „Smlouva") na veřejnou 
zakázku „Grafický návrh, zpracování a dodání propagačních tiskovin".

S ohledem na aktuální situaci není reálné dodržení termínu pro zhotovení díla uvedeného čl. IV. 
odst. 1 písm. a. Smlouvy. Prodloužením tohoto termínu formou dodatku ke smlouvě by 
zadavatel umožnil podstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 3 písm. a) ZZVZ {„Podstatnou 
změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna smluvních podmínek, která 
by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním 
zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této 
změně"), což dle § 222 odst. 1 ZZVZ nesmí učinit.

Vzhledem k situaci, že jste jako zhotovitel již částečně řádně splnil, vztahuje se toto odstoupení 
v souladu s ustanovením § 2004 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, pouze k nesplněnému zbytku plnění, tj. k části díla specifikované v písm. a) 
přílohy č. 1 Smlouvy.
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