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Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2- Nové Město 
za kterou právně jedná JUDr. Jana Korešová, ředitelka odboru Hospodaření s majetkem státu 
Územního pracoviště České Budějovice, na základě pověření dle Příkazu generálního ředitele 
č. 6/2019, v platném znění 
IČO: 69797111 
(dále jen „uschovatel“) 

a 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 
Zemědělská fakulta, 
za kterou právně jedná: doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D., děkan Zemědělské fakulty 
se sídlem Studentská 1668, 370 05  České Budějovice, 
IČO: 60076658 
(dále jen „schovatel“) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2402 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.“), tuto 

DOHODU O UKONČENÍ SMLOUVY O ÚSCHOVĚ 

č. 10332/C/2020-HMSO-C/CB/2020/8797 ze dne 12.5.2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
30.9.2020 

I. 

Smluvní strany se tímto dohodly, že plnění poskytované podle Smlouvy o úschově 
č. 10332/C/2020-HMSO-C/CB/2020/8797 bude ukončeno ke dni 10.9.2021. 

II. 

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 

2. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle 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 (dále jen „zákon 
č. 340/2015 Sb.“).   

3. Uschovatel zašle tuto dohodu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od platného uzavření této dohody. Uschovatel předá schovateli 
doklad o uveřejnění této dohody v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., 
jako potvrzení skutečnosti, že tato dohoda nabyla účinnosti. 

4. Smluvní strany navzájem prohlašují, že tato dohoda neobsahuje žádné obchodní tajemství. 

5. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá                
ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku této dohody.  

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoli v tísni                  
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
 
V Českých Budějovicích  dne…………            V Českých Budějovicích dne…………… 
 
 
 
______________________________                  ____________________________________ 
          JUDr. Jana Korešová              doc. RNDr. Petr Bartoš Ph.D.       
              ředitelka odboru                                                          děkan  
    Hospodaření s majetkem státu                                                Zemědělské fakulty                              
Územní pracoviště České Budějovice                      Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích       
                 ( uschovatel )                                                                    ( schovatel ) 
 


