
 

DOHODA O UKONČENÍ OBJEDNÁVKY 

evidovaná u Objednatele pod č. SML2021127, č. j. SPCSS-00069/2022 

dohoda o ukončení objednávky č. OBJ2021382 uzavřené dne 12. 8. 2021 mezi Státní pokladnou 
Centrem sdílených služeb, s. p., jako Objednatelem a společností Conceptica s.r.o., jako 

Dodavatelem (dále jen „Objednávka“) 

(to vše dále jen „Dohoda“) 

 

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 
se sídlem:  Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76922 
zastoupený:  
IČO:  03630919  
DIČ:  CZ03630919 
ID datové schránky:  ag5uunk  
bankovní spojení:   

   
   
(dále jen „Objednatel““) 

a 

Conceptica s.r.o. 
se sídlem:  Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 115120 
zastoupená:  
IČO: 27578348 
DIČ: CZ27578348 
ID datové schránky: t5fwf2w 
bankovní spojení:  

  
(dále jen „Dodavatel“) 

(Objednatel a Dodavatel společně dále též jen samostatně jako „Smluvní strana“ nebo společně 
jen „Smluvní strany“)  

  

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(A) Dne 12. 8. 2021 byla uzavřena výše uvedená Objednávka za účelem dodání studie provozního 
monitoringu; 

(B) Na základě Objednávky uzavřené za účelem uvedeným pod písm. (A) nebylo v době uzavření 
této Dohody plněno a na jejím plnění již nemají Smluvní strany zájem;  

(C) Smluvní strany se dohodly, že chtějí ukončit Objednávku k okamžiku účinnosti této Dohody; 

 

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY TAKTO: 
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I. PŘEDMĚT DOHODY 

 Na základě ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů,  se Smluvní strany dohodly na ukončení Objednávky Dohodou, přičemž účinky 
ukončení Objednávky nastanou k okamžiku stanovenému v této Dohodě, tj. na základě této 
Dohody dochází k zániku Objednávky okamžikem účinnosti Dohody. 

 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně uvádějí, že považují veškerá svá práva 
a povinnosti plynoucí z Objednávky za vypořádané a nemají vůči sobě žádné další závazky. 

 Aniž by byl dotčen předcházející odstavec, sjednávají Smluvní strany, že ukončením 
Objednávky nejsou dotčena práva na náhradu škody, povinnosti mlčenlivosti, ani další 
ujednání, z jejichž povahy vyplývá, že mají zavazovat Smluvní strany i po zániku účinnosti 
Objednávky.  

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 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 
Dodavateli. 

 Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě v 1 vyhotovení v českém jazyce 
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 jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, 
na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  

 

 

Za Objednatele:  Za Dodavatele: 
V Praze dne dle elektronického podpisu  V Praze dne dle elektronického podpisu 
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