
 

 

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO  

č.  2018/112/30  

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

1. Objednatel: 

Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace 

Sídlo:  Věstonická 4304/1, 628 00 Brno  

Zapsán:  obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, spis. zn.: Pr 27 

Zastoupen:   Ing. Rudolf Nytl, ředitel  

IČO:  70887292 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:   27-7203240217/0100 

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):  

Tel: 544 121 511 Email: nytl.r@dsves.cz  

 

2. Zhotovitel: 

BARÁK-STAV s.r.o. 

Sídlo:  Plotní 688/75, Komárov, 602 00 Brno  

Zapsán:  obchodní rejstřík Krajského soudu Brno, spis. zn. C 57247 

Zastoupený:  Miloš Barák, jednatel 

IČO:  282 64 657   

DIČ:  CZ28264657 

Bankovní spojení:    

Číslo účtu:    

Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby):  

 

 

I. Předmět smlouvy a cena díla 

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 12. 2018 Smlouvu o dílo s názvem předmětu smlouvy: „Výměna 

vodovodního a kanalizačního potrubí“ (dále jen „smlouva“).  Celková cena díla byla sjednána ve 

výši 1 558 222,- Kč. 

2. Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na ukončení Smlouvy o dílo 

č. 2018/112/30 ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.1.2019, dodatku č. 2 ze dne 10.6.2019 a dodatku č. 3 

ze dne 23.12.2019.  
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II. Ukončení smlouvy 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že provedené dílo objednateli předal v rozsahu uvedeném na dílčích fakturách 

v celkové hodnotě 1 509 528,- Kč, objednatel prohlašuje, že provedené dílo převzal a uhradil v této 

uvedené výši.   

2. Smluvní strany se dohodly, že další zbývající práce dle předmětu smlouvy v hodnotě 48 694,- Kč již 

nebudou zhotovitelem zahájeny, a z tohoto důvodu nebudou objednatelem uhrazeny. 

3. Smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření této dohody o ukončení smlouvy o dílo byly veškeré 

jejich finanční závazky vyrovnány.  

 

 

III. Závěrečná ustanovení 

 

1. Dohoda o ukončení smlouvy je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po jednom vyhotovení. 

2. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda je souhlasná, svobodným a vážným projevem jejich 

skutečné vůle a dohodu neuzavřeli v tísni nebo za nevýhodných podmínek.  

3. Dohoda o ukončení smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv. 

 

 

V Brně dne 30. 12. 2020 

  

                 za objednatele:      za zhotovitele: 

 

 

 

 …….......................................................  ......................................................   

                   Ing. Rudolf Nytl Miloš Barák  

 

 

 

 

 


