
DOHODA O UKONČENÍ LICENČNÍ SMLOUVY IS CYGNUS 

ze dne 9. 7. 2018 mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen jako „Dohoda“) 
 
 
IRESOFT s.r.o. 
se sídlem Cejl 37/62, Brno, 602 00 
IČ: 26297850 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42453 
zastoupena: Ing. Jiří Halousek, MBA, jednatel 
na straně jedné jako autor 
 
a 
 
Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace 
se sídlem Šebetov 1, Šebetov, 679 35 
IČ: 00838446 
zastoupena: Mgr. Eva Kalová, ředitelka 
na straně druhé jako nabyvatel 
 
(Autor a nabyvatel dále též společně jako „Smluvní strany“) 
 
 

SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ: 
 
1. Ukončení 

1.1. Smluvní strany se dohodly na ukončení právního vztahu vzniklého z licenční smlouvy, uzavřené mezi 
autorem a nabyvatelem dne 9. 7. 2018, a to ke dni 31. 5. 2022. 

 
2. Závěrečná ustanovení  

2.1. Autor tuto dohodu zašle nabyvateli opatřenou z jeho strany kvalifikovaným elektronickým podpisem, 
přičemž ta může být akceptována následujícími způsoby: 

a) elektronicky, tj. opatřena kvalifikovaným elektronickým podpisem nabyvatele a zaslána 
v elektronické formě zpět autorovi.  

b) v listinné podobě, a to tak, že nabyvatel dohodu vytiskne ve dvou vyhotoveních s platností 
originálu a opatří svým vlastnoručním podpisem.  

Dohoda je v každém případě uzavřena okamžikem doručení oboustranně podepsaného vyhotovení, a to 
na adresu sídla autora nebo jeho elektronickou adresu. 

2.2. Tato dohoda nabývá v platnost a účinnost v okamžiku jejího podpisu smluvními stranami. Smluvní 
strany výslovně sjednávají, že podléhá-li tato dohoda povinnosti 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), v platném znění, je nabyvatel povinen zajistit uveřejnění této 
dohody, přičemž odpovídá za to, že k uveřejnění dojde bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů, od 
uzavření této dohody. Možnost autora tuto dohodu dle svého uvážení uveřejnit v registru smluv tím není 
dotčena. Dohoda je v takovém případě účinná dnem zveřejnění. V případě, že tato dohoda nabude 
z jakéhokoliv důvodu účinnosti až po datu sjednaného výše jako datum ukončení licenční smlouvy, 
promíjí tímto autor nabyvateli povinnost uhradit licenční odměnu od data sjednaného jako datum 
ukončení smlouvy až do data nabytí účinnosti této dohody, a to s ohledem na to, že nabyvatel licenci 
v tomto období fakticky nebude užívat.  

2.3. Smluvní strany si tuto dohodu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně 
a žádná ze stran se necítí být vůči druhé straně slabší. 

 

Ing. Jiří Halousek, MBA, jednatel  Mgr. Eva Kalová, ředitelka 

za IRESOFT s.r.o. 
autor 

 za Sociální služby Šebetov, příspěvková 
organizace 
nabyvatel 

 

. 


