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Dohoda o ukončení rámcové smlouvy a příslušných dílčích smluv 
 

Číslo dohody účastníka: 16/7700/0043 
mezi: 
 
Poskytovatel: České Radiokomunikace a.s. 
Sídlo:  Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6 
IČO: 24738875; DIČ: CZ24738875 
Zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16505 
Zastoupená: , manažerem útvaru prodeje ICT pro korporátní segment, na 

základě plné moci ze dne 4. 1. 2018 
Číslo účtu:  

Dále jen „Poskytovatel“ 

a 

Zákaznické číslo 30171441 
Účastník: Česká republika - Generální finanční ředitelství 
Adresa sídla společnosti: Lazarská 15/7, Nové Město, 117 22 Praha 1 
IČO: 72080043; DIČ: CZ72080043 
Právní forma: Organizační složka státu 
Oprávněný zástupce:                  , ředitel Sekce informatiky 
Číslo účtu:  

Dále jen „Účastník“ 

Smluvní strany uzavřely tuto dohodu o ukončení rámcové smlouvy a příslušných dílčích smluv v souladu 
s ustanovením § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a  v souladu s ustanovením článku 11.15 
Všeobecných obchodních podmínek poskytování služeb (dále jen „Všeobecné podmínky“).  

1. Předmět dohody 

Předmětem této dohody je ukončení Rámcové smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických 
komunikací ze dne 29. 12. 2015 a veškerých příslušných dílčích smluv k ní uzavřených (dílčí smlouva – Technická 
specifikace CPE – Pronájem (TS) ze dne 29. 12. 2015, dílčí smlouva – Technická specifikace služby MPLS VPN (TS) ze dne 
29. 12. 2015, dílčí smlouva – Technická specifikace služby e-Call (TS) ze dne 29. 12. 2015) vše vedeno pod číslem 2016-
513417, které byly uzavřeny mezi Poskytovatelem a Účastníkem (dále vše společně jen „smlouva“).  

Vzhledem k dlouhodobému nevyužití předmětu smlouvy, nemají smluvní strany zájem na dalším trvání smlouvy. 
Účastník z toho důvodu smlouvu vypověděl výpovědí ze dne 22. 5. 2019. V návaznosti na tuto výpověď se smluvní strany 
dohodly na ukončení smlouvy dohodou.  

2. Podmínky ukončení 

Smluvní strany se dohodly na ukončení shora uvedené smlouvy ke dni 31. 8. 2019. 

Účastník se zavazuje do ukončení smluvního vztahu dle této dohody řádně hradit poskytované služby dle uzavřené 
smlouvy.  

3. Závěrečná ustanovení 

Tato dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží 
jedno vyhotovení. 

Účastník bere na vědomí a souhlasí, že práva a nároky Poskytovatele vyplývající ze smlouvy a Všeobecných 
podmínek, včetně těch, které vzniknou v důsledku uzavření této dohody či v souvislosti s ní, zůstávají touto dohodou 
nedotčeny. 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném 
projednání, dle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což 
potvrzují připojením svých podpisů. 

Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední z obou smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním 
v registru smluv. 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda a smlouva, včetně všech příloh budou uveřejněny v registru 
smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí Účastník. 
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V Praze dne 9102 .7 .3  

Za Poskytovatele 
České Radiokomunikace a.s. 
 
 
 
 
-- ------ 

, manažer útvaru  
prodeje ICT pro korporátní segment 

V Praze dne 9102 .7 .8  

Za Účastníka 
Česká republika - Generální finanční ředitelství 
 
 
 
 

 
, ředitel Sekce informatiky 
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