
Dohoda o ukonceni 

Smlouvy o poskytovani uklidorych sluzeb 

c. MSP-86/2018-MSP-CES 

Smluvni strany: 

Ceska republika - Ministerstvo spravedlnosti 
se sidlem Vysehradska 427/16, 128 00 Praha 2- Nove mesto 
ICO: 000 25 429 
zastoupena: lng. Zbyiikem Spoustou, mimestkem pro ffzeni sekce provozni a pravni 
bankovni spojeni: 
cislo uctu: 
(dale jen ,objednatel") 
a 

Ladislav Vasko 
fyzicka osoba nezapsana v obchodnim rejstriku, podnikajici dle zivnostenskeho zakona 
se sidlem: Na Dedince 8, 181 00 Praha 8 
ICO: 88 513 203 
DIC: 6906045718 ,• 

cislo uctu: 
(dale jen .. Pt[)SH.Vt<:IVate 

(spolecne dale jen ,smluvni strany" nebo kazdajednotlive jen ,smluvni strana") 

Smluvni strany uzaviraji nize uvedeneho dne, mesice a roku tuto dohodu o ukonceni Smlouvy 
o poskytovani uklidovych sluzeb c. MSP-86/20 18-MSP-CES (dale jen ,dohoda"): 

Clanek I. 

Ukonceni smlouvy 

1. Smluvni strany prohlasuji, ze mezi sebou uzavrely dne 31. 7. 2018 Smlouvu o 
poskytovani uklidovych sluzeb c. MSP-86/20 18-MSP-CES (dale jen ,Smlouva"), jejimz 
predmetem je poskytovani uklidovych sluzeb a dalsich souvisejicich CinnQsti v budove na 

·, ;. ' . 

adrese Orebitska 18, Praha 3 (dale jen ,budova"). Smluvni strany prohlasuji, ze doba 
trvani Smlouvy byla prodlouzena dodatkem c. 1. 

2. Vzhledem k tomu, ze ke dni 30. 11. 2019 bude ukonceno uzivani budovy objednatelem, 
dohodly se smluvni strany, v souladu s ustanovenim clanku XI. odst. 1 Smlouvy, na 
ukonceni Smlouvy ke dni 30. 11. 2019. 

3. Smluvni strany prohlasuji, ze jsou mezi nimi zcela vyporadany veskere zavazky, 
pohledavky a naroky a ze mezi smluvnimi stranami nadale neexistuji zadmi dalSi pniva a 



povinnosti plynoucf ze Smlouvy nebo vznikle v souvislosti s jejim plnenim. Zadna ze 

smluvnich stran nebude z titulu Smlouvy vznaset vuCi druhe smluvni strane zadne dalSi 
naroky. 

Clanek II. 

Zaverecna ustanoveni 

1. Smluvni strany prohlasuji, ze tato dohoda obsahuje veskery projev jejich shodne vUle a 
mimo ni neexistuji zadmi ujednani v pisemne Ci ustni forme, kteni by ji doplnovala, 
menila nebo mohla mit vyznam pfi jejim vykladu, a ze se tedy ani jedna ze smluvnich 

stran nespoleha na ustni prohlaseni druhe smluvni strany, ktere neni vyslovne uvedeno 

v teto dohode. 

2. Pokud se kterekoliv z ustanoveni teto dohody stane nezakonnym, neplatnym nebo pravne 

nevynutitelnym, a to z jakekoli pficiny ci duvodu, nema tato skutecnost vliv na zakonnost, 
platnost ci vynutitelnost ostatnich ustanoveni teto dohody s vyjimkou pfipadu, kdy nektera 

ze smluvnich stran vedela nebo mohla v dobe uzavfeni dohody rozumne pfedvidat s 
pfihlednutim ke smyslu a ucelu teto dohody, ze druha smluvni strana by nemela zajem 
dohodu uzavfit, pokud by neobsahovala ustanoveni, ktere se stalo nezakonnym, 

neplatnym nebo pravne nevynutitelnym. 
,• 

3. Tato dohoda nabyva platnosti podpisem obema smluvnimi stranami a ucinnosti dnem 
uvefejneni v registru smluv. Uvefejneni v registru smluv zajisti objednatel. 

4. Tato dohoda je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz kazda ze 

smluvnich stran obdrzi po dvou vyhotovenich. 

5. Smluvni strany prohlasuji, ze tuto dohodu uzaviraji z ville svobodne a vazne, nikoliv 

v tisni za napadne nevyhodnych podminek a jeji obsah povazuji za urCity a srozumitelny. 

Dohodu si smluvni strany pfecetly pfed jejim podpisem, s jejim obsahem bez vyhrad 

souhlasi, coz nize stvrzuji vlastnorucnimi podpisy. 

V Praze dne ...... J 7. :.11 ~ )019 

za 

Ladislav Vasko 

2 5 -11 - 2019 
V Praze dne .............. .. ...... . 

namestek pro fizeni sekce provozni a 
pravni 




