
 

 

Dohoda o ukončení smlouvy o ostraze 
uzavřená dle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi 

Objednatel: 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace 
zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl, Pr, vložka 33 
Se sídlem: Pod Vinicemi 9, Plzeň 301 00 

Zastoupen: Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace 

IČO: 00377015 

DIČ: CZ00377015 

(dále jen „objednatel").  

a 

 
Dodavatel: 

FORCORP GROUP spol. s r.o. 
zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43244 
Se sídlem: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc 
Zastoupen: Mgr. Irenou Jelínkovou, jednatelkou společnosti 
IČO: 27841031 
DIČ: CZ27841031 

(dále jen „dodavatel"). 

(obě smluvní strany dále také společně jako „smluvní strany") 

Článek I. 
Ukončení Smlouvy 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 29. 8. 2017 mezi sebou smlouvu o ostraze č. 40/C/17, ve znění později 
uzavřených dodatků (dále jen „Smlouva"), na základě které se dodavatel zavázal pro objednatele s 
účinností od 1. 9. 2017 provádět zajištění celoroční fyzické a elektronické ostrahy areálů objednatele a 
dalších služeb, souvisejících dodávek a stavebních prací. Objednatel se pak zavázal za plnění této 
smlouvy hradit dodavateli pravidelnou úplatu dále sjednanou ve Smlouvě. 

1.2 Vzhledem k tomu, že dodavatel má zájem na předčasném ukončení Smlouvy a objednatel s tímto 
souhlasí, uzavírají tímto smluvní strany následující dohodu o ukončení Smlouvy. 

1.3 Smluvní strany tímto ukončují Smlouvu s účinností ke dni 30.11.2019. 

 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

2.1 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu, přičemž 
jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno dodavatel. 

2.2 Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání a z jejich výslovné vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nevýhodných 
podmínek.



V Plzni dne 19.8.2019 V Olomouci dne 15.8.2019 

 

 

Objednatel Dodavatel 

Ing. Jiří Trávníček, ředitel Mgr. Irena Jelínková, jednatelka 

za Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně, 
příspěvkovou organizaci 

za FORCORP GROUP spol. s r.o. 

 


