
 

 

 

DOHODA  
O UKONČENÍ SMLOUVY  

 o Poskytování technické a metodické podpory IS CEDR-MF 
č. STP-2013-120-000004 

číslo smlouvy MF: 3302/101/2013 

 
 uzavřené dne 25. 11. 2013 mezi 

Českou republikou – Ministerstvem financí  a  ASD Software, s.r.o. 
 (dále jen „Dohoda“)  

  

Evidenční číslo: 9006/031/2019 

 

Strany Dohody 
 

Česká republika – Ministerstvo financí 

sídlo: Letenská 15, 118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

Bankovní spojení:  ČNB Praha 1,  č. účtu: 3328001/0710 

za níž jedná: xxxxxxxxxx 

ID datové schránky: xzeaauv 

 (dále jen „Objednatel“) 

a 

 

ASD Software, s.r.o. 

sídlo: Žerotínova 2981/55A, 787 01 Šumperk 

IČO: 62363930 

DIČ: CZ62363930 

Bankovní spojení:  KB Šumperk,  č.účtu:  5831640247 / 0100 

zapsaná v obchodním  rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou 

C7973 

za niž jedná: Ing. Petr Polách, jednatel společnosti 

ID datové schránky: mjpcc37 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen jako „Strany Dohody“ a jednotlivě jako „Strana 

Dohody“) 
 

  

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

1) Česká republika – Ministerstvo financí a ASD Software, s.r.o., uzavřeli dne 25. 11. 2013 

Smlouvu o  Poskytování technické a metodické podpory IS CEDR-MF,  č. STP-2013-

120-000004, číslo smlouvy MF 3302/101/2013 (dále jen „Smlouva“).  

 

2) Tato Dohoda se uzavírá z důvodu zajištění kontinuálního poskytování technické a 

metodické podpory IS CEDR-MF po uzavření nového smluvního vztahu na základě 

Číslo Smlouvy MF 

13/033/0047/01 
Toto číslo uvádějte při fakturaci 

 



 

 

výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek 

dne 20. 12. 2018 pod evidenčním číslem zakázky Z2018-040331 s názvem „Podpora a 

další rozvoj IS CEDR EHP a NF“ (dále jen „Zadávací řízení“), kdy nabídka 

Zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější. 

 

 

Čl. 2 

Předmět Dohody 

 

Strany Dohody se, v souladu s ustanovením čl. 5  odst. 3.  Smlouvy, dohodly na ukončení 

Smlouvy z důvodu podpisu nového smluvního vztahu uzavřeného na základě výsledků 

Zadávacího řízení a to ke dni účinnosti nového smluvního vztahu, kterým je den jeho 

zveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

 

 

Čl. 3 

Závěrečná ustanovení 
 

 

1) Strany Dohody prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 

důkaz toho k ní připojují své podpisy. Tato Dohoda je uzavírána elektronicky. 

 

2) Tato Dohoda  nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami Dohody a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje, že Dohodu v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejní v registru smluv. 

 

  

 

OBJEDNATEL:     ZHOTOVITEL:  
 

  

 

 

 

………………………………………  ………………………………………. 

Česká republika - Ministerstvo financí         ASD Software, s.r.o. 

    xxxxxxxxxx             Ing. Petr Polách, 

    xxxxxxxxxx           jednatel  společnosti 

 

   

 

 

 

Za správnost:  xxxxxxxxxx 


