
Dohoda o ukončení smlouvy o dílo 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

(dále jen „Dohoda") 

Jihočeská univerzita v českých Budějovicích 

se sídlem Branišovská 1645/3la, 37005 

součást: Přírodovědecká fakulta 

sídlo součásti: Branišovská 1760, 370 05 

IČ: 60076658 

DIČ: CZ60076658 

Zastoupená: Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc., děkanka fakulty 

(dále jen „Objednatel") 

a 

šetři světlem s.r.o. 
se sídlem: 

IČ: 

DIČ: 

Komenského náměstí 141/5, 674 01 Třebíč 

29208041 

CZ29208041 

Zastoupená: Ing. Tomáš Dušovský, jednatel 

(dále jen „Zhotovitel") 

Objednatel a Zhotovitel dále společně „smluvní strany" 

r~2 /( ,... I 

1) Smluvní strany dne 6. 9. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo pro vereJnou zakázku „Úprava 

elektroinstalace ve vestibulu budovy B PřF JU" (dále jen „Smlouvy o dílo"), která je u Objednatele 

evidovaná pod číslem 0621000134. 

2} Smluvní strany se dohodly, že platnost a účinnost výše uvedené Smlouvy o dílo, bude v souladu 

s jejím článkem XII. odst. 1, ukončena dohodou, a to ke dni 17.9.2021. 

3) Smluvní strany prohlašují, že do okamžiku uzavření Dohody nedošlo na základě uzavřené Smlouvy 

o dílo k žádnému plnění předmětu smlouvy. Smluvní strany tak prohlašují, že vůči sobě na základě 

Smlouvy o dílo neevidují závazky, které by bylo nutné vypořádat. 

4) Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Účinnosti nabude dnem uveřejnění 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. Veškeré úkony související s uveřejněním Dohody 

zajistí Objednatel. 

5) Pokud je tato Dohoda uzavírána elektronickými prostředky, je vyhotovena v jednom originále. 

Pokud je tato Dohoda uzavírána v listinné formě, je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností 

originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
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6) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podepsání přečetly, že byla 

uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, a nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

S obsahem Dohody souhlasí a na důkaz toho Dohodu opatřují svými vlastnoručními podpisy. 

V českých Budějovicích dne ...................... .. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc. 
děkanka 

V Třebíči dne 20.9.2021 
Za Zhotovitele: 

Ing. Tomáš Dušovský 
jednatel 
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