
 

 

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY  

evidovaná u objednatele pod ev. č. 9006/049/2021 

 

dohoda o ukončení smlouvy  

ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE  IS CENTRÁLNÍ EVIDENCE DOTACÍ Z ROZPOČTU - 

ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM - VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA  

uzavřené dne 18. 12. 2018 mezi Českou republikou – Ministerstvem financí, jako objednatelem 

(evidovaná u objednatele pod č. 7005/009/2018) a ASD Software, s.r.o., jako zhotovitelem 

(dále jen „Smlouva“)  

(to vše dále jen „Dohoda“) 

 

Česká republika – Ministerstvo financí 

se sídlem:  Letenská 15, 118 10 Praha 1 

za niž jedná: xxxxxxxxxx 

IČO:  00006947  

DIČ:  CZ00006947 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxx 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxx 

ID datové schránky:  xzeaauv  

jako „Objednatel“ 

a 

 
ASD Software, s.r.o.  
se sídlem:   Žerotínova 2981/55A, 787 01 Šumperk 

Zastoupená:  xxxxxxxxxx 
IČO:   62363930    
DIČ:    CZ62363930   

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxx 
Číslo účtu:  xxxxxxxxxx 
ID datové schránky: mjpcc37 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Kraj. soudu v Ostravě pod spisovou značkou C7973. 
jako "Zhotovitel“ 
   

společně dále též jen samostatně jako „Smluvní strana“ nebo společně jen „Smluvní strany“

 

PREAMBULE: 

1) Mezi Smluvními stranami byla uzavřena dne 18. 12. 2018 Smlouva a  dne 20. 8. 2019 byl ke Smlouvě 

uzavřen dodatek č. 1.  

2) Ze Smlouvy je poskytováno již jen Paušální plnění spočívající v zajištění  podpory provozu  

a uživatelů Objednatele po instalaci IS CEDR - RKS do testovacího prostředí.  

3) V průběhu plnění Smlouvy  byl vydán rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. 4. 2021, č.j. 8 A 

124/2020-65 (dále jen „rozsudek Městského soudu v Praze“) na jehož základě bylo konstatováno, že 

Ministerstvo financí není věcně příslušné k provádění cenových kontrol v oblasti vodárenství. S ohledem 

na rozsudek Městského soudu v Praze, bude uvedené kontroly nadále provádět Specializovaný finanční 

úřad, na nějž byly uvedené činnosti předány dne 28. 7. 2021. 

4)  Smlouva je dle čl. 2 odst. 2 uzavřena na dobu určitou na období 48 měsíců od data účinnosti Smlouvy. 

V době uzavření této Dohody je poskytováno již jen Paušální plnění, které však s ohledem na rozsudek 

Městského soudu v Praze pro Objednatele postrádá smysl. 
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5) Tím, že došlo ke změně okolností, ze kterých Smluvní strany vycházely v době vzniku závazku,  nelze 

na Objednateli rozumně požadovat, aby byl smlouvou vázán i nadále. Z uvedeného důvodu se  Smluvní 

strany dohodly  na ukončení Smlouvy ke dni 31. 10. 2021.  

I. PŘEDMĚT DOHODY 

 Na základě čl. 11 odst. 2 Smlouvy ve znění dodatku se Smluvní strany dohodly na ukončení 1.1

Smlouvy Dohodou, přičemž účinky ukončení Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v této 

Dohodě, tj. na základě této Dohody dochází k zániku Smlouvy okamžikem 31. 10. 2021. 

 Cena za plnění poskytnuté na základě Smlouvy poskytovatelem do okamžiku ukončení Smlouvy 1.2

bude uhrazena postupem dle Smlouvy, přičemž uhrazením této částky Smluvní strany považují 

veškerá svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy za vypořádané 

 a nemají vůči sobě žádné další závazky. 

 Aniž by byl dotčen předcházející odstavec, sjednávají Smluvní strany, že ukončením Smlouvy 1.3

nejsou dotčena práva na zaplacení Smluvní pokuty nebo zákonného úroku z prodlení, pokud už 

dospěl, práva na náhradu škody, povinnosti mlčenlivosti, ani další ujednání, z jejichž povahy 

vyplývá, že mají zavazovat Smluvní strany i po zániku účinnosti Smlouvy.  

II.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 2.1

zveřejnění v registru smluv, nejdříve však dne 31. 10. 2021. Smluvní strany berou na vědomí  

a souhlasí s tím, že Dohoda podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona  

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a bude v registru smluv dle 

uvedeného zákona zveřejněna. Objednatel se zavazuje, že Dohodu zveřejní v registru smluv  

a tuto skutečnost bezodkladně oznámí poskytovateli. 

 Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě v 1 vyhotovení v českém jazyce 2.2

s elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem Dohody a že tato Dohoda byla sepsána dle 2.3

jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho 

připojují své podpisy.  

   

   

Za Zhotovitele:     Za Objednatele: 

ASD Software, s.r.o.       Česká republika - Ministerstvo financí 

xxxxxxxxxx     xxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxx               xxxxxxxxxx 


