
c. MSP-4/2020-MSP-CES 

Dohoda o ukonceni Smlouvy o poskytovani pravniho poradenstvi 
c. 151/2006-MSP-CES 

I. 
Smluvni strany: 

Ceska republika - Ministerstvo spravedlnosti 
se sidlem: Vysehradska 16, 128 10 Praha 2 
za kterou pravne jedna: Ing. Zbynek Spousta, namestek pro fizeni sekce provozni a pravni 
ICO: 00025429 
bankovni ""''""''"' 
cislo uctu: 

(dale jen ,mandant") na strane jedne 

a 

TOMAN, DEVATY & PARTNERI advokatni kancelaf, s.r.o. 
se sidlem: Trojanova 12, 120 00 Praha 2 
ICO: 28497333 
za kterou pravne jedna: JUDr. Petr Toman, LL.M., jednatel 
zapsany v seznamu u Ceske advokatni komory pod ev.c. 0068'5 

(dale jen ,mandataf") na strane druM 

dale tez spolecne oznaceny jako ,smluvni strany" nebo kazda z nich samostatne jako ,smluvni 
strana" 

uzaviraji nize uvedeneho dne, mesice a roku tuto Dohodu o ukonceni Smlouvy o 
poskytovani pravniho poradenstvi c. 151/2006-MSP-CES (dale jen ,dohoda"): 

II. 

1. Smluvni strany prohlasuji, ze mezi sebou uzavrely dne 10. 1. 2007 Smlouvu o poskytovani 
pravniho poradenstvi c. 151/2006-MSP-CES (dale jen ,Smlouva"), jejimz predmetem je 
poskytovani pravnich sluzeb a ekonomickeho poradenstvi pri zastupovani Ceske republiky 
v rizenich podle Evropske ttmluvy o lidskych pravech v otazce regulace najemnich vztahu, 
vcetne souvisej icich administrativnich praci. 

2. Vzhledem k tomu, ze v soucasne dobe agenda stiznosti na regulaci najemnich vztahu 
podanych k Evropskemu soudu pro lidska prava neni v takovem rozsahu jako v do be 
uzavreni Smlouvy a nedochazi k zadavani pravnich sluzeb ve veci stiznosti na regulaci 
najemnich vztahu, odpadl dttvod pro trvani Smlouvy. 

3. Smluvni strany se dohodly v souladu s ustanovenim clanku 16. bod 16.2 pism. e) Smlouvy 
na ukonceni Smlouvy. Smlouva bude ukoncena dnem uverejneni teto Dohody v registru 
smluv v souladu s clankem III. odst. 7 teto Dohody. 
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III. 

1. Smluvnf strany prohlasujf, ze vzhledem k tomu, ze dlouhodobe nedochazf k zadavanf 
pravnfch sluzeb dle Smlouvy, jsou veskere poskytnute sluzby dle Smlouvy predany a 
uhrazeny, z tohoto duvodu nebude dokumentovan skutecny stav poskytnutych sluzeb dle 
cl{mku 16 odst. 16.3 bod c) Smlouvy ani nebude sjedmin protokol o ukonceni spoluprace 
dle ustanovenf clanku 16 bod 16.3 pfsm. d) Smlouvy. 

2. Smluvnf strany prohlasujf, ze jsou mezi nimi zcela vyporadany veskere zavazky, 
pohledavky a naroky a ze mezi smluvnfmi stranami nadale neexistujf zadna dalSf prava a 
povinnosti plynoucf ze Smlouvy nebo vznikle v souvislosti s jejfm plnenfm. Zadna ze 
smluvnfch stran nebude z titulu Smlouvy vznaset vuCi druhe smluvni strane zadne dalsf 
naroky. 

3. Smluvnf strany prohlasujf, ze tato dohoda obsahuje veskery projev jejich shodne ville 
a mimo ni neexistujf zadna ujednanf v pfsemne Ci ustnf forme, ktera by ji doph1ovala, 
menila nebo mohla mit vyznam pfi jejfm vykladu, a ze se tedy ani jedna ze smluvnfch 
stran nespoleha na ustnf prohlasenf druhe smluvnf strany, ktere nenf vyslovne uvedeno 
v teto dohode. 

4. Pokud se kterekoliv z ustanovenf teto dohody stane nezakonnym, neplatnym nebo 
pravne nevynutitelnym, a to z jakekoli prfCiny ci duvodu, nema tato skutecnost vliv na 
zakonnost, platnost Ci vynutitelnost ostatnfch ustanovenf teto dohody s vyjimkou 
pffpadu, kdy nektera ze smluvnfch stran vedela nebo mohla v dobe uzavrenf dohody 
rozumne predvfdat s prihlednutfm ke smyslu a ucelu teto dohody, ze druha smluvni strana 
by nemela zajem dohodu uzavrft, pokud by neobsahovala ustanovenf, ktere se stalo 
nezakonnym, neplatnym nebo pravne nevynutitelnym. 

5. Smluvnf strany prohlasujf, ze tuto dohodu uzavfrajf z vule svobodne a vazne, nikoliv v tfsni 
za napadne nevyhodnych podmfnek ajejf obsah povazujf za urCity a srozumitelny. Dohodu 
si smluvnf strany precetly pred jejfm podpisem, s jejfm obsahem bez v}'hrad souhlasf, coz 
nize stvrzujf vlastnorucnfmi podpisy. 

6. Tato dohodaje vyhotovena ve ctyrech stejnopisech, z nichz kazda smluvnf strana obdrzf po 
dvou vyhotovenfch. 

7. Tato dohoda nab}'va platnosti dnem podpisu obema smluvnfmi stranami a uCinnosti dnem 
uverejnenf v registru smluv. Uverejnenf v registru smluv zajistf mandant. 

V Praze dne 4 r. 1 . ..2o 2.o 

Manda tar: 

JUDr. Petr Toman, LL. 
jednatel 
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/f.-v Praze dne ~ . 7. 2o 2 o 

Mandant: 

namestek pro rfzenf sekce provozni a pravni 




