
Dohoda o ukončení smlouvy 
 

 
Smluvní strany: 
  
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje 
se sídlem: Máchova 400, 256 01 Benešov 
IČO: 272 53 236 
Zastoupená MUDr. Romanem Mrvou, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Švadlenou, 
místopředsedou představenstva 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9996 
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a  
 
Lion Communications s.r.o. 
se sídlem: Jankovcova 1114/23, Holešovice, 170 00 Praha 7 
IČO: 273 84 802 
Zastoupená: Tomáš Varga, jednatel 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115483 
 
(dále jen „Poskytovatel“) 
 
(Objednatel a Poskytovatel společně dále také jako „Strany“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o ukončení Smlouvy o poskytování 
marketingových služeb. 
 
 
Preambule 
 

A. Strany uzavřely dne 1. 5. 2018 Smlouvu o poskytování marketingových služeb (dále jen 
„Smlouva“).  

 
B. Předmětem Smlouvy je úprava práv a povinností Stran souvisejících se závazkem 

Poskytovatele zajistit pro Objednatele na základě písemných objednávek Objednatele 
návrhy, přípravu a realizaci marketingových služeb, a to mj. vytvoření a správu 
webových stránek Objednatele. Smlouva tedy stanoví rámcové podmínky budoucí 
spolupráce realizované na základě jednotlivých objednávek Objednatele.  

 
C. Zadání a schválená objednávka prvního projektu „Vytvoření webových stránek“ tvoří 

přílohu č. 2 Smlouvy. Vytvoření webových stránek dle Smlouvy a přílohy č. 2 Smlouvy 
dále jen „Dílo“. Objednatel se zavázal uhradit Poskytovateli za Dílo částku ve výši 
183.000,- Kč plus DPH v zákonné výši. 

 
D. Smluvní strany již nemají zájem na pokračování vzájemné spolupráce a dohodly se na 

uzavření této Dohody o ukončení Smlouvy (dále jen „Dohoda“). 
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1. 

1.1  Poskytovatel v souladu se Smlouvou provedl a Objednateli předal Dílo v rozsahu 

specifikovaném v příloze č. 1 této Dohody (dále jen „Dokončená část Díla“).  

1.2  Strany se dohodly, že Dokončenou část Díla je Objednatel za podmínek dále  
stanovených oprávněn neomezeně užívat k účelu, k němuž byla vytvořena vč. 
jakýchkoli úprav Dokončené části Díla nebo jejího zapracování do jiného díla 
vytvořeného Objednatelem nebo třetí osobou.  Zhotovitel uděluje Objednateli 
neomezenou autorskou licenci k dalšímu užití i zpracování Díla i jeho částí, ať už 
samostatně nebo společně, a to bez jakéhokoliv personálního, územního, 
obsahového či věcného omezení. 

 

1.3 Všechny ostatní závazky vzniklé mezi Stranami ze Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní 

považují Strany za ukončené ke dni účinnosti této Dohody a zavazují se nadále po sobě 

neuplatňovat jakékoliv další nároky vyplývající ze Smlouvy, a to ani v rámci náhrady 

škody či bezdůvodného obohacení, ani v rámci soudních nebo jiných řízení.   

1.4 Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za Dokončenou část Díla částku 160.000,- 

Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých) plus DPH v zákonné výši (dále jen 

„Cena za Dílo“), a to do 5 dnů ode dne podpisu této Dohody bezhotovostním převodem 

na účet Poskytovatele. Cena za Dílo je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky 

na účet Poskytovatele. Faktura vystavená Poskytovatelem na Cenu za Dílo je přílohou 

č. 2 této Dohody.  

1.5 Strany potvrzují, že uzavřením této Dohody a uhrazením Ceny za Dílo jsou veškeré 

vztahy mezi Stranami zcela vypořádány.  

1.6. Smluvní strany se dohodly, že účinnost Smlouvy končí dnem úhrady Ceny za Dílo 

Objednatelem. 

2.  

2.1 Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu Stranami.  

2.2 Strany se dohodly, že náklady na sepsání této dohody si ponese každá ze svého a v této 

souvislosti po sobě nebudou ničeho dalšího požadovat.   

2.3 Strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, porozuměly jejímu obsahu a právům a 

povinnostem z ní pro ně vyplývajícím. Strany dále prohlašují, že tuto dohodu uzavřely 

na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 

podmínek, na důkaz čeho připojují své podpisy. 

2.4 Jakékoliv změny této Dohody je možné činit výhradně formou písemných, 

chronologicky číslovaných dodatků k této Dohodě. 

2.5 Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu oběma Stranami 

obdrží každá ze stran jedno vyhotovení. 
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2.6 Nedílnou součástí této Dohody jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Specifikace a související podmínky užívání Dokončené části Díla 

Příloha č. 2 – Faktura vystavená Poskytovatelem na Cenu za Dílo 

 
V Praze dne ____________ 

 
V Praze dne ____________ 

 

______________________________ 
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, 

a.s., nemocnice Středočeského kraje 
MUDr. Roman Mrva, předseda 

představenstva 

______________________________ 
Lion Communications s.r.o. 

Tomáš Varga, jednatel 
 
 

 

______________________________ 
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, 

a.s., nemocnice Středočeského kraje 
Ing. Jiří Švadlena, místopředseda 

představenstva 

 
 
 
 
 

 


