
Dohoda o ukončení Smlouvy o poskytování služeb 
ev. číslo smlouvy objednatele: 19/2000/0023 

      uzavřené dne 14. 1. 2020

                                                          (dále jen „Dohoda“)

mezi těmito smluvními stranami: 

Objednatel:

Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
zastoupena:  ředitelkou Sekce ekonomiky
IČO: 72080043
bankovní spojení:
číslo účtu:

(doručovací adresa): 
Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Štěpánská 619/28
111 21 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Poskytovatel:

Bartoň a Partner s.r.o.
se sídlem:  Chválkovice 580, 779 00 Olomouc
společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 

27441
zastoupená:  jednatelem společnosti
IČO: 26810093 
DIČ: CZ26810093
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

dále společně také jako „strany dohody“. 

Článek I. 

1. Strany  dohody  uzavřely  Smlouvu  o  poskytování  služeb  –  Zajištění  ostrahy  objektů
Finanční správy ČR I. pro Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Petrohradská 377/16,
101 00 Praha, ev. č. 19/2000/0023, ze dne 14. 1. 2020, s účinností ode dne 1. 2. 2020,
ve znění Dodatku č. 1, ev. č. 19/2000/0023/01D, ze dne 17. 3. 2021 s účinností ode dne
19. 3.  2021 (dále jen  „smlouva“),  jejímž předmětem bylo zajištění  pořádku,  ochrany
majetku  a  osob,  hlídacích  a  dalších  souvisejících  strážních  služeb  spočívajících



ve  výkonu  fyzické  ostrahy  jedním  pracovníkem  v objektu  Generálního  finančního
ředitelství.

Článek II.

1. Strany  dohody  se  v souladu  s  ustanovením  článku  X.  odst.  10.1.  smlouvy  dohodly
na ukončení smlouvy ke dni 30. 9. 2021.

                                                      
                                                      Článek III.

1. Strany dohody se ve smyslu článku X. odst.  10.9. smlouvy zavazují  bez zbytečného
odkladu po ukončení smlouvy vypořádat vzájemně své závazky, a to zejména vyklidit
a předat prostory poskytnuté objednatelem poskytovateli pro poskytování služeb a dále
vyrovnat veškeré peněžité dluhy a pohledávky vzniklé po dobu účinnosti smlouvy.

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 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 v registru smluv.  

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

5. Dohoda je uzavřena elektronicky.

V Praze 2. 9. 2021                       V Praze 2. 9. 2021

Za objednatele:                                                       Za poskytovatele:

……………………………………… …………………………………
   

        ředitelka Sekce ekonomiky                 jednatel společnosti
                


