
DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

die § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Česká republika -  M inisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Karmelitská 529 /5 ,118  12 Praha 1 

IČO: 00022985

jednající; Mgr. Eva Vondráčková, ředitelka odboru majetkoprávního a veřejných zakázek 

(dále jen jako „ob jednatel")

M artin  Hural 

IČO: 08638039

sídlo podnikatele: Březinova 509/20, Praha 8 ,180  00 

kontaktní adresa: 

email; k 

tet:

podnikající jako: fyzická osoba, neplátce DPH 

(dále Jen jako „zhotovite l")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tu to  dohodu o ukončení smlouvy o dílo (dále jen 

„dohodu")

I.

Smluvní strany tím to  činí nesporným, že spolu uzavřely smlouvu o dílo dne 17. 2. 2021, č.j. MSMT- 

2196/2021. Předmětem té to  smlouvy byla tvorba a zpracování videí z tiskových konferenci a dalších 

akcí pořádaných objednatelem a videí pro propagační účely objednatele (dále jen „smlouva o dílo"). 

Smlouva o dílo byla uzavřena na dobu určitou, a to  do 31.12.2021.



Objednatel a zhotovitel uzavírají tu to  dohodu za účelem ukončení smlouvy o dílo.

Smluvní strany si tím to  ujednaly, že závazek plynoucí ze smlouvy o dílo zaniká ke dni zveřejnění 

v rejstříku smluv, aniž by si smluvní strany zřídily závazek nový.

Smluvní strany současně prohlašují, že jim  vůči sobě navzájem z titu lu  ukončení smlouvy o dílo 

neplynou žádné další finanční či jiné právní nároky.

Smluvní strany si tím to  dále ujednaly, že pokud by v budoucnu vyvstala potřeba upravit dílo, které již 

bylo zhotovitelem  předáno objednateli na základě smlouvy o dílo, osloví objednatel přednostně 

zhotovitele. Ten dílo upraví na základě požadavků objednatele za předem dohodnutou cenu.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tu to  dohodu před podpisem přečetly, že byla podepsána 

podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. S obsahem 

dohody souhlasí a na důkaz toho dohodu opatřu jí svými vlastnoručními podpisy.

VPrazedne V Praze dne S. 1

Mgr. Eva Vondráčková
ředitelka odboru majetkoprávního 

a veřejných zakázek 
za Objednatele

ridiun hurai /  
za Zhotovitel/


