
Dohoda o ukončení smlouvy o dílo 

č. objednávky 750/5078/19 

 

 
uzavřené ve smyslu ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

níže uvedeného dne, měsíce a rok mezi těmito smluvními stranami: 

 

Město Třeboň 

IČ:    00247618 

DIČ:   CZ00247618 

se sídlem:  Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň 

zastoupené:  PaedDr. Janem Váňou, starostou města  

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

telefon:   XXXXXXXX 

e-mail:   XXXXXXXXXXX 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“) 

 

a 

 

StatoArt s.r.o. 

IČ:    28154665 

DIČ:   CZ28154665 

se sídlem:  Sudoměř 35, 386 01 Čejetice 

zastoupené:  Mgr. Jaroslavem Fukou, jednatelem společnosti 

zapsaná v obchodním rejstříku XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“ nebo obecně jen „smluvní strana“) 

 

uzavírají tuto 

 

dohodu o ukončení smlouvy o dílo: 

 

I. 

 
1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 31.01.2019 na základě objednávky č. 750/5078/19 smlouvu 

o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení zakázky „Zhotovení kopie 

sochy sv. Víta“ umístěné na Kopečku v Třeboni. Smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem 

č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a se směrnicí města Třeboně o zadávání 

veřejných zakázek.  

2. Touto smlouvou se zhotovitel zavázal provést na své náklady a nebezpečí předmět díla pro 

objednatele a objednatel se zavázal předmět díla převzít a zaplatit zhotoviteli za ni sjednanou 

cenu. Cena byla sjednána jako cena pevná v celkové výši 82.110,- Kč (slovy: osmdesát dva tisíc 

sto deset korun českých) vč. DPH. 

 

II. 

 
1. Smluvní strany tímto činí nesporným, že: 

 
1.1. V rámci předání předmětu díla provedeného na základě smlouvy o dílo ze dne 31.01.2019 

č. 750/5078/19 byla ze strany zhotovitele požadováno navýšení ceny předmětu díla 

z původně sjednané ceny uvedené v čl. I odst. 2 této dohody na cenu ve výši 158.300,- Kč 

(slovy: sto padesát osm tisíc tři sta korun českých) a to aniž by potřebu navýšení ceny před 

samotnou realizací či dokončením předmětu díla projednal s objednatelem. 
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2. Vzhledem k tomu, že cena díla požadovaná zhotovitelem za provedení předmětu díla je ze 

strany objednatele neakceptovatelná, uzavírají smluvní strany tuto dohodu o zániku závazků 

vyplývajících ze smlouvy o dílo ze dne 31.01.2019 č. 750/5078/19. 

 

III. 

 
1. Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na zániku závazků ze smlouvy o dílo č. 750/5078/19, ze 

dne 31.01.2019, a to ke dni účinnosti této dohody. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla „Zhotovení kopie sochy sv. Víta“ bude objednatelem 

předán zhotoviteli po podpisu této dohody. O předání předmětu díla bude sepsán protokol, který 

bude podepsán zástupci obou smluvních stran. 

 

3. Nebezpečí škody na díle přechází na zhotovitele dnem podpisu této dohody. 

 

IV. 

 
1. Smluvní strany této dohody shodně prohlašují, že vůči sobě nemají žádné nevypořádané závazky 

plynoucí z uvedené smlouvy o dílo. 

 

2. Smluvní strany této dohody shodně prohlašují, že vůči sobě nebudou po skončení platnosti 

smlouvy o dílo č. 750/5078/19 ze dne 31.01.2019 uplatňovat žádné jiné plnění a závazky. 

 

3. Tato dohoda nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti až po 

zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany 

souhlasí se zveřejněním této dohody v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodli, že 

uveřejnění dohody do registru smluv zajistí objednatel. 

 

1. Tato dohoda je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě (2) obdrží 

objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel. 

 

2. Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani 

za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich shodné společné vůle a že  

si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody ve formě i obsahu této 

dohody připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

V Třeboni dne……………………… V Třeboni dne……………………….. 

 

Objednatel:                                                                     Zhotovitel:      

Město Třeboň               StatoArt s.r.o. 

 

 

 

…………………………………...             ……………………………………………. 

 PaedDr. Jan Váňa                               Mgr. Jaroslav Fuka 

 starosta města        jednatel společnost 

 

 

 

 

Za správnost: XXXXXXXXX 


