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DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  

AUDITORA KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI 

 
evid. č. ČSÚ: 175-2021-S 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

 

Česká republika – Český statistický úřad 

se sídlem Na padesátém 3268/81, Praha 10, PSČ 100 82 

IČO: 000 25 593 

zastoupena: Ing. Jaromírem Makovcem, ředitelem odboru bezpečnosti a krizového řízení 

(dále jen „objednatel“ nebo „ČSÚ“) na straně jedné 

 

a 

 

BDO Digital a.s. (dříve BDO IT a. s.)  

se sídlem: V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4 (dříve Olbrachtova 1980/5,140 00 Praha 4) 

IČ: 250 56 646 

DIČ: CZ25056646 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. B 4080 

zastoupena: Danem Vaníčkem, předsedou představenstva  

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé 

 

(objednatel a dodavatel dále též jen „smluvní strany“) 

 

 

tuto 

 

dohodu o ukončení smlouvy  

o poskytování služeb auditora kybernetické bezpečnosti 

 

podle ust. § 1746 odst. 2 a dalších ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění (dále jen „dohoda“) 

 

 

I. 

 

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 18. 9. 2017 uzavřely Smlouvu o poskytování služeb auditora 

kybernetické bezpečnosti, evid. č. ČSÚ: 134-2017-S, a to na základě výběrového řízení na 

veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Služby auditora kybernetické bezpečnosti" pod 

interním číslem objednatele - zadavatele veřejné zakázky 046/2017 (dále jen „Smlouva“). 

 

2. Smluvní strany tímto sjednávají, že vzhledem k tomu, že s ohledem na znění článku IV odst. 4. 

Smlouvy již nelze dodavatele vyzvat k poskytování služeb dle Smlouvy, neboť došlo k téměř 

úplnému vyčerpání celkové částky ceny služeb poskytovaných dodavatelem objednateli ve výši 

370.000 Kč (slovy: tři sta sedmdesát tisíc korun českých) bez DPH, se Smlouva o poskytování 

služeb auditora kybernetické bezpečnosti, evid. č. ČSÚ: 134-2017-S, ukončuje ke dni účinnosti této 

dohody. 
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3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že vůči sobě nemají v souvislosti se Smlouvou o poskytování 

služeb auditora kybernetické bezpečnosti, evid. č. ČSÚ: 134-2017-S, ke dni uzavření této dohody 

žádné neuhrazené pohledávky ani jiné nevypořádané závazky. 

 

II. 

 

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a 

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů. Dodavatel uděluje bezvýhradný souhlas s uveřejněním této dohody v souladu 

s platnými právními předpisy, včetně uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 

uveřejnění této dohody v registru smluv zajistí objednatel. 

2. Tato dohoda byla sepsána ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden dodavatel. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, 

určitě a srozumitelně, že si ji přečetly a s jejím obsahem souhlasí. 

 

 

 

V Praze dne 13. 9. 2021                                      V Praze dne 8. 9. 2021 

 

 

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

  

Česká republika – Český statistický úřad           BDO Digital a.s. 

Ing. Jaromír Makovec                                      Dan Vaníček 

ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení  předseda představenstva 

 


