
 

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY 

Smluvní strany: 

 

Operátor ICT, a.s. 

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 

IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19676 

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: xxx 

zastoupená Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva a 

Ing. Josefem Švendou, členem představenstva 

(dále jen „Zhotovitel“) 

a 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 

se sídlem: Růžová 6, č.p. 943, 110 00 Praha 1 

IČO: 00001279, DIČ: CZ00001279 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296 

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu: xxx 

Zastoupená: Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem 

(dále jen „Objednatel“) 

 

 

dnešního dne uzavřely tuto Dohodu o ukončení smlouvy v souladu s ustanovením § 1981 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v z.p.p. (dále jen „občanský zákoník“) 

(dále jen „Dohoda“) 



 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 7.6.2017 Smlouvu o dílo a o poskytnutí neomezené výhradní 

licence, uveřejněné v registru smluv pod ID smlouvy 2000714, jejímž předmětem byl závazek 

Zhotovitele zhotovit pro Objednatele webové stránky na doméně http://www.stc.cz, předat 

Objednateli zdrojové kódy a přístupové údaje, zaškolit zaměstnance Objednatele, poskytnout 

objednateli časově, místně a množstevně neomezenou výhradní licenci k užívání webových 

stránek i veškerých souvisejících písemných, grafických či softwarových výstupů včetně 

licence k jejich rozmnožování, zajistit podporu provozu a hosting webových stránek na 

vlastním serveru po dobu 48 měsíců, a závazek Objednatele za toto plnění platit uvedenou 

cenu (dále jen „Smlouva o dílo“). 

1.2. K dnešnímu dni si smluvní strany na základě Smlouvy o dílo odstavec V, čl. 3 Fáze 2 poskytují 

následující plnění:  

1.2.1. Zhotovitel udělil Objednateli časově, místně a množstevně neomezenou výhradní 

licenci k užívání webových stránek i veškerých souvisejících písemných, grafických či 

softwarových výstupů včetně licence k jejich rozmnožování; 

1.2.2. Zhotovitel zajišťuje Objednateli podporu provozu a hosting webových stránek na 

vlastním serveru; 

1.2.3. Objednatel hradí Zhotoviteli cenu plnění ve výši 40.800,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc osm 

set korun českých) bez DPH za kalendářní rok. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo bude ukončena na základě písemné výzvy 

objednatele k ukončení poskytování plnění dle smlouvy o dílo (e-mailem), nejpozději však k 

31. 03. 2020 (dále jen „Den ukončení“). 

2.2. Plnění poskytnuté Zhotovitelem do Dne ukončení bude Zhotovitelem fakturováno podle čl. 

VII. odst. 2 Smlouvy o dílo, poměrnou částí sjednané ceny k době poskytovaného plnění, tj. 

Objednatel uhradí Zhotoviteli za plnění poskytované od 01. 01. 2020 do Dne ukončení celkem 

10.200,- Kč bez DPH (dále jen „Poslední plnění“). 

3. DOPAD UKONČENÍ NA NĚKTERÁ USTANOVENÍ SMLOUVY 

3.1. Ukončení Smlouvy o dílo nemá vliv na udělenou licenci ve smyslu čl. X. odst. 1 Smlouvy o dílo, 

přičemž Zhotovitel potvrzuje, že odměna, včetně veškerých licenčních poplatků za udělenou 

licenci byla Objednatelem Zhotoviteli v plném rozsahu řádně uhrazena a Zhotovitel považuje 

uhrazenou odměnu za odpovídající poskytnuté licenci v rozsahu sjednaném ve Smlouvě o 

dílo, a že Zhotovitel nemá ve vztahu k Objednateli žádné nevypořádané nároky v souvislosti 

s poskytnutou licencí.  

3.2. Objednatel souhlasí s tím, že i po ukončení Smlouvy o dílo může Zhotovitel uvádět název 

Objednatele a URL adresu webových stránek Objednatele jako referenci tak, jak bylo 

sjednáno v čl. IX odst. 4 Smlouvy o dílo. 

4. DALŠÍ USTANOVENÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli nejpozději dne 31. 03. 2020 konečnou verzi 

zdrojových kódů webových stránek podle čl. XII. Odst. 7 Smlouvy o dílo. 

http://www.stc.cz/
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Smluvní strany potvrzují, že ke dni podpisu této Dohody vůči sobě nemají jiné závazky než 

závazek Zhotovitele poskytovat plnění dle Smlouvy o dílo do Dne ukončení, závazek předat 

Objednateli zdrojové kódy ve smyslu předchozího odstavce a závazek Objednatele za plnění 

následně uhradit Poslední plnění. Dnem ukončení tak budou ostatní vztahy smluvních stran 

vyplývající ze Smlouvy o dílo vypořádány, pokud Smlouva o dílo nebo tato Dohoda nestanoví 

jinak.  

5. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY  

5.1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem 31. 03.2020, nejdříve však nabyde účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Dohody 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) zajistí Zhotovitel. 

6.2. Tato Dohoda je uzavřena ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 

(jednom). 

6.3. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k 

jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich 

svobodné a vážné vůle. 

Za Zhotovitele 

 

V Praze dne__________ 2020 

 

 Za Objednatele 

 

V Praze dne__________ 2020 

Michal Fišer, MBA 

předseda představenstva 

 Tomáš Hebelka, MSc 

generální ředitel 

 

Za Operátor ICT, a.s. 

 

V Praze dne__________ 2020 

 

 

  

Ing. Josef Švenda 

člen představenstva 

  

 


