
Dohoda o ukončení smlouvy č. 2007/01, agendové číslo
KÚOK 2007/0434/OIT/DSM o poskytování služeb servisní

podpory

Olomoucký kraj

Se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany 779 00 Olomouc
IČ: 60609460
Zastoupený: Ladislavem Oklešťkem, hejtmanem

a

TESCO SW a. s.,
Se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČ: 25892533
DIČ: 25892533
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 2530
Zastoupená: RNDr. Josefem Tesaříkem, předsedou představenstva

(dále jen „Poskytovatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto dohodu o ukončení smlouvy č. 2007/01, agendové číslo KÚOK

2007/0434/OIT/DSM o poskytování služeb servisní podpory:

I.

Dne 31. 1. 2007 uzavřel Objednatel s Poskytovatelem smlouvu o poskytování
služeb servisní podpory, jejímž předmětem je zajištění servisní podpory
Poskytovatelem dodaného „Aplikačního programového vybavení FaMa a e-
Open v rámci projektu pasportizace nemovitého majetku Krajského úřadu“
(dále jen „Smlouva“).

II.

1. Účastníci této dohody se dohodli, že Smlouva se ruší ke dni účinnosti této
dohody.



III. 

1. Účastníci této dohody prohlašují, že nemají ke dni uzavření této dohody vůči 
sobě navzájem žádná další práva a povinnosti související se Smlouvou. 

2. Účastníci této dohody shodně prohlašují, že obsah této dohody není 
obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu 
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů. 

3. O uzavření této dohody rozhodl hejtman Olomouckého kraje v souladu s § 59 
odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se směrnicí Olomouckého kraje č. 4/2018. 

4. Účastníci dohody se dohodli, že tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv. 

5. Tato dohoda bude uveřejněna v registru smluv dle 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. 
Uveřejnění této dohody v registru smluv zajistí Objednatel. 

 

 

V Olomouci dne:      V Olomouci dne: 

Za Objednatele      Za Poskytovatele 

  

...................................... 
Ladislav Okleštěk 
hejtman 
 

               ………………………….. 
               RNDr. Josef Tesařík 
               předseda představenstva 
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