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DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ 

SERVISNÍ PODPORY HARDWAROVÉHO VYBAVENÍ

uzavřená dle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Hlavní město Praha
se sídlem: Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01
zastoupená: Bc. Ladislavem Tobiášem, MSc, MPA, pověřeným řízením odboru iníormatieké
infrastruktury
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka, a.s., č. účtu: 27-0005157998/6000 
číslo smlouvy Objednatele: INO/40/08/003206/2015 
(dále jen „Objednatel")
a
Corpus Solutions a.s.
se sídlem: Štětková 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5936
zastoupená: Ing. Tomášem Přibylem, předsedou představenstva
IČO: 25764616
DIČ: CZ 25764616
(dále jen „Poskytovatel")

(Poskytovatel a Objednatel dále společně jen „Smluvní strany")

dnešního dne uzavřely tuto Dohodu o ukončení Smlouvy ke Smlouvě o poskytování základní 
servisní podpory hardwarového vybavení uzavřené dne 23.6.2015 (dále jen ,Dohoda")

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Dohodě obsažených a s úmyslem být 
touto Dohodou vázány, se dohodly na následujícím znění Dohody:
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1. Preambule

1.1. Smluvní sírany uzavřely dne 23. 6. 2015 Smlouvu o poskytování servisní podpory 
hardwarového vybavení, jejímž předmětem je závazek Poskytovatele poskytovat 
Objednateli Služby spočívající v poskytování základní podpory bezpečnostní 
infrastruktury Ml IMP detailněji specifikované v Příloze č. 1 - přehled podporovaných 
produktů a řešení “ této smlouvy (dále jen „Smlouva“).

1.2. Smlouva byla dle čL 15.1 Smlouvy uzavřena na dobu určitou, a to v délce trvání 
48 měsíců ode dne zahájení poskytování Služeb dle Smlouvy. Poskytování Služeb by 
mělo být v souladu se Smlouvou (viz čL 15.1 a 17.7 Smlouvy) ukončeno ke dni 
23. 6. 2019.

1.3. Dne 4. 9. 2018 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 1, jehož předmětem byla změna 
Oprávněných osob dle Smlouvy, na základě tohoto Dodatku č. 1 nedošlo k jiným 
změnám Smlouvy ani k finančnímu navýšení hodnoty závazku ze Smlouvy.

1.4. Z důvodu přetrvávající potřeby zajištění kontinuálního poskytování Služeb ze straty 
Poskytovatele i po datu 23. 6. 2019, kdy poskytování servisní podpory hardwarového 
vybavení nelze objektivně do doby vysoutěžení nového poskytovatele Služeb na 
základě probíhajícího zadávacího řízení s názvem ,,Zajištění servisní podpory 
technologií pro zabezpečení perimetru sítě MHMP“ ponechat bez odborné podpory, 
kterou si Objednatel není schopen ke dni podpisu tohoto Dodatku zajistit vlastními 
silami, Smluvní strany uzavřeli dle Dodatek č. 2 za účelem prodloužení poskytování 
Služeb, a to o dobu čtyř a půl (4,5) měsíce.

1.5. Vzhledem ktomu, že dne 24. 9. 2019 byla mezi totožnými smluvními stranami 
uzavřena na základě veřejné zakázky s názvem ,Zajištění servisní podpory technologií 
pro zabezpečení perimetru sítě MHMF’i dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ?*) zadávané 
v otevřeném řízení podle ustanovení § 56 ZZVZ nová ,£mlouva o zajištění servisní 
podpory technologií pro zabezpečení perimetru sítě MHMPÍÍ na základě, které se 
Poskytovatel zavázal mimo jiné poskytovat Objednateli podporu související s provozem 
informačních technologií Objednatele (dále jen „Nová smlouva‘% se Smluvní strany se 
dohodly, že již nadále nechtějí být Smlouvou vázány a chtějí Smlouvu dohodou 
ukončit

2. Předmět Dohody
2.1. Předmětem této Dohody je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran 

spojených s ukončením Smlouvy, zejména pak stanovém podmínek pro ukončení 
Smlouvy a vypořádání vzájemných práv a povinností souvisejících s ukončením 
Smlouvy.

2.2. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva pozbývá platnosti a účinnosti ke dni uveřejnění 
této Dohody prostřednictvím Registru smluv.

2.3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení Smlouvy, která nejsou touto 
Dohodou dotčena, se nemění přetrvávají i po ukončení Smlouvy, zejména (nikoli však



výlučně) se jedná o práva duševního vlastnictví, ochranu důvěrných informaci sankční 
ujednání, odpovědnost za vady anebo škodu (újmu) apod.

3. Závěrečná ujednání

3.1. Úprava dalších vzájemných práv a povinností Smluvních stran, neupravených výslovně 
v Dohodě, se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Tato Dohoda je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, 
ve znění pozdějších předpisů. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, přičemž Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této 
Dohody v registru smluv zajistí Objednatel.

3.3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby byla tato Dohoda uveřejněna v Centrální 
evidenci smluv (CES), vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná.

3.4. Smluvní strany tímto prohlašuji že obsah této Dohody řádně zvážily, jeho celý text 
přečetly a pochopily, a že jej uzavírají o své vůli a za přiměřených, nikoliv jednostranné 
nevýhodných podmínek.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této Dohodý k ní Smluvní strany připojily své
uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne V Praze dne_________

TO m S Digitálně podepsal
Tomas Přibyl 
Datum: 2019.09.30 

13:24:50 +02'00'Přibyl
Hlavní město Praha Corpus Solutions a.s.

Bc. Ladislav Tobiáš, MSc, MPA Ing. Tomáš Přibyt

pověřený řízením Odboru informatické 
infrastruktury MHMP

předseda představenstva
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