

Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo ze dne 4. 8. 2020

Smluvní strany

ABOUT CZ, s. r. o. 
IČ: 		26178052
DIČ:		CZ 26178052
se sídlem Křemencova 178, 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v PrazeXXXXXXXXXXXXXXXX
bank. spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXX27-9091630227/0100
zastoupená: jednatelem Ing. Romanem Heřmanem
(dále jen „OBJEDNATEL“)

České vysoké učení technické v Praze
IČ: 		684 07 700
DIČ:		CZ 684 07 700
se sídlem:  	Praha 6, Jugoslávských partyzánů 1580/3, PSČ 160 00
pracoviště: 	Fakulta informačních technologií
Bank. spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupená: 	na základě plné moci děkanem Fakulty informačních technologií
doc. RNDr. Ing. Marcelem Jiřinou, Ph.D.
(dále jen „ZHOTOVITEL“)
společně také „smluvní strany“

uzavírají v souladu s ustanovením § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tuto dohodu o ukončení Smlouvu o dílo ze dne 4. 8. 2020 (dále jen jako „dohoda“):

1.	Smluvní strany dne 4. 8. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
2.	Vzhledem k tomu, že z kapacitních důvodů na straně ZHOTOVITELE nelze dílo provést v souladu se smlouvou a v rámci realizace smlouvy dosud nebylo provedeno žádné plnění, dohodly se smluvní strany na ukončení smlouvy touto dohodou.
3.	Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou nemají ke dni ukončení smlouvy žádné nevypořádané pohledávky ani dluhy nebo jakékoli nároky z titulu náhrady újmy, ze smluvních pokut či z jiných ujednání sankčního charakteru plynoucích ze smlouvy nebo z právních předpisů.
4.	Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5.	Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této dohody v registru smluv podle cit. zákona, které zajistí ZHOTOVITEL; pro účely jejího uveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu této dohody ani z metadat k ní se vážících, za vyloučené z uveřejnění.
6.	Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
7.	Tato dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


V Praze, dne 8.11.2020					

ABOUT CZ, s. r. o. 					ČVUT                                 
           
                                                                                                                                                                         
…..……………..…………………………….				…………………………………………………………….
   Ing. Roman Heřman, jednatel				doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., děkan

