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DOHODA O UKONČENÍ  

SMLOUVY NA IMPLEMENTACI A SERVISNÍ PODPORU 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 
zastoupený:    JUDr. Věrou Vojáčkovou, MPA, náměstkyní ředitele 
se sídlem:    Brno - Žabovřesky, Mučednická 1125/31, PSČ 616 00 
IČO:     05800226 
datová schránka:   zzfnkp3 
bankovní spojení (číslo účtu):  3031881/0710 (ČNB) 
telefon:     +420 541 110 777 
e-mail:     posta@nukib.cz    

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 
Dragon Internet a.s. 
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 9923 
zastoupená:     ředsedou představenstva 
se sídlem:    Pod Loretou 883, 29306 Kosmonosy 
IČO:      27237800 
DIČ:      CZ27237800 
datová schránka   7ppdr4u 

(dále jen „poskytovatel“) 
 

(Objednatel a poskytovatel společně dále také jako „smluvní strany“) 

 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 2. 2020 Smlouvu na implementaci a servisní podporu, 
č.j.: 412/2020-NÚKIB-E/250 (dále jen „smlouva“). 

2. Smluvní strany se v souladu s § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na zrušení smlouvy dohodou smluvních stran, přičemž účinky zrušení smlouvy 
nastanou k okamžiku stanoveném v této dohodě. 

 

III. ZRUŠENÍ SMLOUVY 

1. Smlouva na implementaci a servisní podporu, č. j.: 412/2020-NÚKIB-E/250 se ruší dohodou stran 
dne 30. 9. 2021. 

2. Účinky zrušení smlouvy nastávají okamžikem zrušení. 
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IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tato dohoda nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním 
v informačním systému veřejné správy, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

2. Poskytovatel je srozuměn s tím, že objednatel, jakožto osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. a) zákona 
o registru smluv, je povinen podle § 5 tohoto zákona bez zbytečného odkladu zaslat dohodu 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nejpozději však do 30 dnů od 
jejího uzavření. 

3. Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě. 

4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dohody, a že ji uzavřely na základě své 
svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své elektronické podpisy.  

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

JUDr. Věra Vojáčková, MPA 

náměstkyně ředitele Úřadu předseda představenstva 
Národní úřad pro kybernetickou a informační 
bezpečnost 

Dragon Internet a.s. 

(objednatel) (poskytovatel) 

   


