
Dohoda 
o ukončení Smlouvy č. 33/2005 o provozu zařízení dálkového přenosu 

v rámci integrovaného systému Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje
uzavřené dne 29. 12. 2005 ve znění dodatku č. 1 

         
                                                          (dále jen „dohoda“)

Smluvní strany: 

Objednatel:
Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město
zastoupená:  vedoucím oddělení IT v Hradci Králové
IČO: 72080043
bankovní spojení:
číslo účtu:
ev. číslo AvisME: 05/249/0002

korespondenční adresa: Generální finanční ředitelství
Oddělení IT v Hradci Králové
Horova 17, 500 02 Hradec Králové

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:
OM-KOMPLEX spol. s r.o.
se sídlem:  Erno Košťála 1005, Studánka, 530 12 Pardubice
zastoupená: , jednatelem společnosti
IČO: 49813781
DIČ: CZ49813781

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 77064

bankovní spojení:
číslo účtu:

dále jen „zhotovitel“

dále společně také jako „strany dohody“ nebo jednotlivě „strana dohody“ 

Článek I. 

1. Česká  republika  –  Finanční  ředitelství  v Hradci  Králové  jako  právní  předchůdce
objednatele  a zhotovitel  uzavřeli  dne  29. 12.  2005  Smlouvu  o  provozu  zařízení
dálkového  přenosu  v  rámci  integrovaného  systému  Hasičského  záchranného  sboru
Pardubického kraje, která byla změněna Dodatkem č. 1 uzavřeným dne 5.  10. 2016
(dále jen „smlouva“),  předmětem které je závazek zhotovitele zajistit  pro objednatele
přenos dat z objektu čp. 15, náměstí T.G.Masaryka, Holice za účelem ochrany majetku
uživatele z hlediska minimalizace požárního nebezpečí.  Přenos daných informací byl



zajištěn  pomocí  zařízení  dálkového  přenosu  (dále  jen  ZDP)  v  rámci  integrovaného
systému užívaného Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje (dále jen HZS).

Článek II.

2. Strany  dohody  se  dohodly  na  ukončení  smluvního  vztahu  založeného  uvedenou
smlouvou, a to ke dni 31. 5. 2021.

                                                      
                                                      Článek III.

1. Strany  dohody  se  zavazují  bez  zbytečného  odkladu  po  ukončení  smluvního  vztahu
vypořádat  závazky  a  pohledávky  vyplývající  ze  smlouvy  v souvislosti  s poskytnutým
plněním, pokud nebyly vypořádány ke dni ukončení smluvního vztahu. 

Článek IV.

1. Veškeré  změny  a  dodatky  dohody  mohou  být  provedeny  pouze  v písemné  formě,
označeny vzestupně pořadovými čísly a řádně podepsány oběma stranami dohody.

2. Strany dohody berou na vědomí, že dohoda včetně smlouvy a dodatku se znečitelněním
osobních  údajů  bude  uveřejněna  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),  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Uveřejnění
v registru smluv zajistí objednatel.

3. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami dohody a účinnosti dnem
jejího uveřejnění.  

4. Strany dohody prohlašují, že si dohodu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu
obsahu a na důkaz souhlasu připojují níže své podpisy.

5. Dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana
dohody obdrží jeden stejnopis.

V Hradci Králové dne 12.5.2021 V Pardubicích dne 10.5.2021

Objednatel:                                                               Zhotovitel:

Česká republika - Generální                                     OM-KOMPLEX spol. s r.o.
finanční ředitelství

……………………………………… …………………………………

         vedoucí Oddělení IT                   jednatel
              v Hradci Králové


