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Dohoda o ukončení Sm louvy o poskytování 
služeb vnitřního úklidu prostor železničních  
stanic a zastávek v oblasti SON Ostrava
(dále jen „Dohoda")

číslo smlouvy Objednatele: 29500/2018-SŽDC-GŘ-O8 

číslo smlouvy Poskytovatele 2018-75-550-17065

Smluvní strany:

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 48384 
Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
zastoupen: Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem

(dále jen „Objednatel")

a

Poskytovatel: SEŽEV facility s.r.o.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 68071 
Sídlo: Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno
IČO: 292 44 960
DIČ: CZ9244960
zastoupen: Mgr. Milanem Janouškem, jednatelem společnosti

(dále jen „Vedoucí společník")

SEŽEV chráněná dílna s.r.o.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93586 
Sídlo: Jarní 898/50, Maloměřice, 614 00 Brno
IČO: 050 98 882
DIČ: CZ05098882
zastoupen: Mgr. Milanem Janouškem, jednatelem společnosti

(dále jen „Společník")

Uzavírají

Dohodu dle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb. z., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Občanský zákoník")
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PREAMBULE

Smluvní strany dne 11. 6. 2018 uzavřely Smlouvu o poskytování služeb vnitřního úklidu 
prostor železničních stanic a zastávek v působnosti původně vymezeného SON OSTRAVA, číslo 
smlouvy Objednatele: 29500/2018-SŽDC-GŘ-08, číslo smlouvy Poskytovatele 2018-75-550
17065 (dále jen „Smlouva"), a to na dobu 36 měsíců od účinnosti této Smlouvy. Tato smlouva 
nabyla účinnosti dne 18. 6. 2018.

Smluvní strany se nyní, ve smyslu čl. XIV. odst. 1 Smlouvy, dohodly ukončit Smlouvu 
písemnou dohodou.

Důvodem vedoucím k ukončení smlouvy je sjednocení úklidových prací v celém obvodu 
Oblastního ředitelství Ostrava, které aktuálně spravuje dříve vymezenou oblast SON OSTRAVA 
a jejich vzájemnou a ucelenou provázanost, zvýšení standardu kvality prováděných úklidů 
v železničních stanicích, zastávkách, provozních a administrativních budovách, zavádění 
požadavků na využívání moderních technologií, kdy přechod na nový funkční systém on-line 
kontroly a komunikace mj. výrazně sníží administrativní zátěž jak poskytovatele, tak 
odběratele služeb.

Smluvní strany pak z důvodu nutné kontinuity zajištění služeb, které jsou předmětem Smlouvy, 
přistoupily k ukončení svých vzájemných závazků Dohodou, přičemž se dohodly následovně:

Článek 1 
Zánik Smlouvy

1.1 Strany se tímto dohodly, že Smlouva bez náhrady zaniká dnem účinnosti nové Smlouvy 
uzavřené Objednatelem na minimálně stejný předmět služeb s předpokládaným uzavřením ke 
dni 1. 6. 2020 s tím, že toto datum je pouze orientační a může se měnit v návaznosti na 
průběh zadávacího řízení. O předpokládaném datu účinnosti nové Smlouvy bude Poskytovatel 
písemně informován nejméně jeden měsíc před předpokládanou účinností nové Smlouvy a 
následně neprodleně před je jí účinností.

Článek 2
Závěrečná ustanovení

2.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"),
a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dohody a 
datu uzavření této Dohody.

2.2 Zaslání Dohody správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 
Objednatel. Nebude-li tato Dohoda zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé sm luvní straně 
náhradu škody ani jiné újmy, které by j í v této souvislosti vznikly nebo vzniknout mohly.

2.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Dohodě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Dohody, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství"), a 
že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

2.4 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Dohody, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Dohody v registru smluv znečitelněna, nese tato 
sm luvní strana odpovědnost, pokud by Dohoda v důsledku takového označení byla uveřejněna 
způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dohodu v registru smluv 
uveřejnila. S částmi Dohody, které druhá sm luvní strana neoznačí za své obchodní tajemství 
před uzavřením této Dohody, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 
odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením 
obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé 
sm luvní strany Objednateli, obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dohody včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá sm luvní strana je povinna
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výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně 
všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 
občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že 
takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

2.5 Tato Dohoda nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 
Dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, 
jinak je účinná od okamžiku uzavření.

2.6 Tato Dohoda je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) 
vyhotovení a jedno (1) vyhotovení obdrží Poskytovatel.

2.7 Osoby uzavírající tuto Dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Dohodě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas 
je udělen na dobu neurčitou.

V Praze dne 27. 2. 2020 V Brně dne 12. 3. 2020

Za Objednatele
Bc. Jiří Svoboda, MBA,
generální ředitel
Správy železnic, státní organizace

Za Poskytovatele 
Mgr. Milan Janoušek
jednatel společnosti SEŽEV facility s.r.o.
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 630427

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9a3022eb-d586-41de-ab9a-2d63aec0ce8a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Zuzana DOLEJŠOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.03.2020 09:44:01
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