
DOHODA O ZÁNIKU ZÁVAZKŮ
uzavřená dle ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy Klienta: 2017001778

1. Smluvní strany

1.1. Statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené: Ing. Ivo Moravec, náměstek primátora, na základě plné moci
IČ/DIC: 00244732 / CZ 00244732
dále jako Klient

1.2. Česká spořitelna, a.s.
se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 
IČ/DIČ: 45244782 / CZ 45244782
zastoupen: Antonín Piskáček, manažer útvaru Corporate Finance

Jan Šnajdr, ředitel, Infrastrukturní poradenství 
dále jako Poskytovatel

2. Úěel a předmět dohody

2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21. 7. 2017 uzavřely Smlouvu o poskytování 
poradenských služeb (dále též jen Smlouva), předmětem které byl závazek Poskytovatele 
poskytovat Klientovi poradenské služby v souvislosti s výběrem provozovatele Kulturního 
domu Slavie v Českých Budějovicích a závazek Klienta zaplatit Poskytovateli příslušnou 
odměnu.

2.2. V průběhu trvání Smlouvy se smluvní strany dohodly, že smluvní vztah vyplývající ze Smlouvy 
ke dni účinnosti této dohody zaniká a není nahrazován závazkem novým.

3. Vymezení příslušných částí závazku

3.1. Smluvní strany se na zrušení závazku vyplývajícího ze Smlouvy dohodly tak, že 
veškeré nároky mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy jsou vypořádány.

3.3. Dnem účinnosti této dohody zanikají veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze 
Smlouvy, s výjimkou ustanovení Smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran této dohody. Účinnosti 
tato dohoda nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.

4.2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou (2) 
stejnopisech.

4.3. V otázkách neupravených touto dohodou se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4.4. Smluvní strany této dohody souhlasně prohlašují, že si dohodu přečetly, že je výrazem jejich 
svobodné a vážné vůle a že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek 
pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.

4.5. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., 
v platném znění, podléhá tato dohoda uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto 
zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany
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si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této 
dohody včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze 
zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách 
města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto 
dohodu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový 
postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle 
předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této dohody 
nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.

V Českých Budějovicích dne 2 3 "Ot- 2019 V Praze dne /{£) 4% ^<£2/^

statutární město České Budějovice manažer útvaru Corporate Finance
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