
DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO Č. 2019001651

uzavřená podle § 1981 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
Vc.........................................

I, - Smluvní strany

Objednatel: Statutární město České Budějovice

se sídlem: 
zastoupené:
IČO:
DIČ:
kontaktní osoba: 
bankovní spojení: 
c. učtu.:

nám. Přemysla Otakara II. 1/1,370 92 České Budějovice 
Mgr. Tomášem Kubešem, vedoucím odboru SVS 
00244732 
CZ00244732
Ing. Martina Zapletalová, energetik města 
Česká spořitelna, a. $., pobočka České Budějovice

{dále jen „objednatel")

Zhotovitel: Energy Consulting - Project, s.r.o.

se sídlem: 
zapsaná:

zastoupená:
IČO:
DIČ:
vedoucí projektu: 
bankovní spojení: 
c. učtu:

Ondříčkova 1213/7,130 00 Praha 3
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 122003
Ing. Romanem Šubrtem, jednatelem společnosti
26113317
CZ26113317
Ing. Roman Šubrt
Fio banka. a.s.

(dále jen „zhotovitel")
(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany")

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 8. 2019 smlouvu o dílo č. 2019001651, jejímž předmětem je 
zpracování energetických posudků MŠ K. Štěcha, MŠ Větrná 24 a ZŠ a MŠ TGM Rudolfovská 143 (dále 
jen „smlouva o dílo"). K uvedené smlouvě o dílo uzavřely smluvní strany dne 13.11. 2019 dodatek 
č. 1, kterým došlo ke změně termínu dokončení a předání díla.

2. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení smlouvy o dílo.

III. Předmět dohody

1. Smluvní strany ke dni účinnosti této dohody ukončují výše uvedenou smlouvu o dílo ve znění 
dodatku Č. 1.

2. Smluvní strany prohlašují, že nedošlo ani k částečnému provedení díla dle smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany konstatují, že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení smlouvy o dílo neplynou žádné 

finanční či jiné právní nároky.
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IV. Závěrečná ustanovení

1.

2.

3.

4.

Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
strana obdrží dvě vyhotovení.
Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona Č. 340/2015 Sb., v platném 
znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejněn idle 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 smlouvy 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 smlouvu či skutečnosti z 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 smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu 
uveřejnění či poskytnutí.
Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, 
nebyla uzavřena v tísni Či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne V Praze dne.
n -01* 2020

Za objednatele:

Mgr. Tomáš Kubeš 
vedoucí odboru SVS

Za zhotovitele:

Ing. Roman Šubrt 
jednatel společnosti
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