Do h o d a o o d s to u p e n í o d s m lo u v y
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Městská část Praha 6
se sídlem:
zastoupena:
IČ:
(dále jen “odběratel“)

Praha 6 - Bubeneč, Čs. armády 23, 160 52
Mgr. Břetislavem Maláskem, vedoucím právního odboru ÚMČ
00063703

a
Advokátní kancelář Petr Kubíček
se sídlem:
Praha 5, Smíchov, Matoušova 515/12
IČ:
02279673
(dále jen „dodavatel“)
(společně jako „smluvní strany“)

I.
1. Smluvní strany na základě objednávky č. OSL3/00034/2018 uzavřely smlouvu, jejímž
předmětem bylo poskytnutí právních služeb ve věci stanoviska vymezení pojmu
veřejný zájem ve správním právu obecně, spolky a jejich postavení ve správním řízení
obecně, účastenství v územním a stavebním řízení se zaměřením na účastenství obcí
a spolků v těchto řízeních atd. (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na odstoupení od smlouvy. Smluvní strany tímto souhlasně
prohlašují, že odstupují od smlouvy, na základě čehož se smlouva ruší od počátku.
V souvislosti s odstoupením od smlouvy zanikají veškerá práva a povinnosti vzniklé
mezi smluvními stranami na základě smlouvy.
3. Na základě odstoupení od smlouvy si jsou smluvní strany povinny vrátit veškerá již
poskytnutá plnění. Smluvní strany prohlašují, že si do 3 (slovy: tří) dnů od účinnosti této
dohody vrátí již poskytnutá plnění, tj. uhrazenou cenu za právní služby a písemné i
elektronické vyhotovení právního stanoviska.
4. Smluvní strany dále prohlašují, že ke dni účinnosti této dohody dojde k zániku všech
práv a povinností souvisejících se smlouvou a právním vztahem, který na základě ní
vznikl.
5. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že kromě povinnosti vrátit si veškerá již
poskytnutá plnění (uhrazená cena za právní služby, písemné i elektronické vyhotovení
právního stanoviska) jim nevznikla žádná další práva a povinnosti související s tímto
odstoupením.
6. Odběratel se tímto výslovně zavazuje zničit nebo znehodnotit veškeré případné kopie
právního stanoviska a tyto dále nikde nešířit.
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II.
1. Práva a povinnosti neupravené touto dohodou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž odběratel obdrží dvě
vyhotovení a dodavatel jedno.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, je
v celém rozsahu projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sepsána v tísni nebo
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto prohlášení připojují obě smluvní
strany níže své podpisy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda podléhá povinnosti jejího uveřejnění
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato dohoda nabývá
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li
dohoda uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena.
Tato dohoda bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od
jejího uzavření.
5. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném
znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha
6. Způsob uzavření této dohody byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6
č.1300/20 ze dne 03.03.2020 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti
pro platnost tohoto právního jednání.
6. Dodavatel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této dohodě
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je
vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu této dohody nepovažuje za důvěrné ani za
obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu této dohody do veřejně volně
přístupné elektronické databáze smluv městské části Praha 6, včetně případných
příloh.

V Praze dne

V Praze dne

za odběratele:

dodavatel:

……………………………………..
Mgr. Břetislav Malásek
vedoucí právního odboru ÚMČ

advokát
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