
DOHODA O ZRUŠENÍ ZÁVAZKU
uzavřená dle ust. § 572 odst. 2 zákona í. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění k 31.12.2013, ve 

spojení s ust. § 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2012002168
číslo smlouvy zhotovitele: 12/29

1. Smluvní strany
1.1. Statutární město České Budějovice

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1,370 92 České Budějovice
zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora, na základě plné

moci
ve věcech technických: Ing. Jiřím Procházkou, technikem investičního odboru 
Magistrátu města České Budějovice 

kontaktní údaje: +420 386 802 207 
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka České Budějovice 
č. účtu.: 4209522/0800
dále jako Objednatel

1.2. ZE5A s.r.o,
se sídlem: L. B. Schneidera 414/2,370 01 České Budějovice
zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2411 
zastoupená: Ing. Radkem Lukešem, jednatelem________________
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2. Účel a předmět dohody
2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 24. 9. 2012 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy 

objednatele 2012002168), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na 
akcí „Propojení Hlinská - Hraniční, České Budějovice" dle jeho zadání projektovou dokumentaci ve 
stupních pro vydání územního rozhodnutí, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby a 
závazek objednatele za řádně dokončené a předané dílo uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu. Dne 3. 
12. 2013 byl mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a dne 26. 8. 2014 by! 
mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo. Smlouva o dílo včetně všech 
dodatků je dále v této dohodě označována též jen jako „smlouva".

2.2 Smluvní strany shodně konstatují, že část předmětu díla byla zhotovitelem provedena a zároveň část 
ceny za dílo objednatelem uhrazena. Práce na neprovedené části předmětu díla byly na základě 
pokynu objednatele zastaveny.

2.3. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v hodě 2.2. tohoto článku se smluvní strany dohodly, že část 
zbývajícího závazku se ruší a tato není nahrazována závazkem novým.

3. Vymezeni poslušných částí závazku
3.1. Zhotovitel provedl dílo v rozsahu:

• projektová dokumentace DÚR,
* podání žádosti o ÚR.

3.2. Zbývající část díla dle smlouvy zhotovitelem na základě rozhodnuti objednatele provedena nebyla.
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33. Zhotovitelem nefakturovaná cena činí:
* inženýrská činnost pro vydání pravomocného LIR 49.000,- Kč bez DPH
* pozastávka 42.000,- Kč bez DPH

3.4. Smluvní strany se dohodly na zrušení závazku vyplývajícího 2e smlouvy o dílo vymezené v ČI. 2 této 
dohody takto:
3.4.1. zhotovitel není povinen provést část díla vymezenou v bodě 3.2. této dohody, přičemž je ale 
povinen objednateli předat projektovou dokumentaci pro DUR v rozpracovanosti tak, jak jí disponuje 
v době podpisu této dohady, a to ve formátu PDF a v příslušném otevřeném formátu na CD.
3.4.2. objednatel je povinen zhotoviteli uhradit v souvislosti s bodem 3.3. výše celkovou cenu ve 
výši 91.000,- Kč bez DPH.

3.5. Dnem účinnosti této dohody zanikají veškerá práva a povinností smluvních stran vyplývající ze 
smlouvy, s výjimkou povinností vymezených v bodu 3.4. této dohody a nároků na náhradu škody a 
zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a Jiných ustanovení smlouvy, která 
dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

4. Závěrečná ustanovení
4.1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran této dohody. Účinnosti tato 

dohoda nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č, 340/2015 Sb.
4.2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě {2} a objednatel 

dvě (2) vyhotoveni.
4.3. V otázkách neupravených touto dohodou se použijí ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, ve znění k 31.12.2013.
4.4. Smluvní strany této dohody souhlasně prohlašuji, že si dohodu přečetly, že je výrazem jejich svobodné 

a vážné vůle a že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z 
nich, což stvrzují svými podpisy.

4.5. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném 
zněni, podléhá tato dohoda uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí 
objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že 
objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této dohody včetně všech příloh v 
registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož 
i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na 
vědomí, že objednatel je povinen tuto dohodu či skutečnosti 2 ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout 
třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či 
poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této dohody 
nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejněni či poskytnutí.

V Českých Budějovicích dne V Českých Budějovicích dne 04.12.2019
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projekční kancelář 

Hr / dopravní stavby (2)
?idera 414/2.370 01 Č Budějovice
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Ing. Petr Holický, náměstek primátory"^ ? \sNjng. Radek Lukeš, jednatel 
statutární město České Budějovice /1=0 f ~x-—> OžESA s.r.o.
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