
U objednatele evidované pod číslem: ev. Č.:2982/22-CSMV
Č. j.: TS-2951/2022

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO
evidované pod č.j.: TS-80NO-2007

uzavřená v souladu s § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,Dohoda")

Smluvní strany
1.1. objednatel

název: Česká republika - OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA

sídlo:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupená:
e-mail:
telefon:
(dále jen ,,Objednatel")

a

1.2. zhotovitel:

organizační složka státu zřízená Zřizovací listinou vydanou
Ministerstvem vnitra pod č.j.: MV - 61877-6/TS-2008 ze dne 25.
září 2008, v platném znění pozdějších dodatků, a to od 1. ledna
2009 (dále jen ,,OLYMP CS MV")
Za císařským mlýnem 1063/5, 170 06 Praha 7
751 51 898
není plátcem DPH
Česká národní banka, pobočka Praha 1

ředitelem

název:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zastoupená:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
zapsaná v obchodním
(dále jen ,,Zhotovitel").

EKO - komplex Praha, spol. s r.o.
Pod Ořechovkou 865/29, Střešovice, 162 00 Praha 6
630 75 199
CZ63075199
Ing. Milanem Trefným, jednatelem
Komerční banka, Praha 6

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 36225.

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále též uvádění jako ,,Smluvní strany" a jednotlivě jako
,,Smluvní strana")



Článek l.

l

1. V souladu s § 1981 občanského zákoníku se Smluvní strany vzájemně dohodly na
ukončení smlouvy o dílo evidované pod č.j.: TS-80NO-2007, uzavřené dne 8. března
2007 (dále jen ,,Smlouva"), jejímž předmětem bylo na základě písemných žádostí
Objednatele převzetí odpadů kat. N č. 180103, dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech,
které dle aktuálně platné legislativy, v době uzavřeni této Dohody, nesou označení ,,HP
9 Infekční".

2. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že Smlouva bude ukončena ke dni účinnosti této
Dohody.

Článek ll.

1. Důvodem dohody Smluvní stran na ukončeni Smlouvy jsou mimo jiné podstatné změny
v oblasti odpadové legislativy.

Článek Ill.

2. Smluvní strany prohlašuji, že žádná ze Smluvních stran není do doby ukončeni
Smlouvy v prodlení s plněním svých závazků vyplývajicich ze Smlouvy a Smluvní
strany takto současně prohlašují, že mají vůči sobě vypořádány veškeré závazky
vyplývajkí ze Smlouvy, vyjma závazku k zaplacení poslední faktury vystavené na
základně plněni ze Smlouvy ze dne 12. 9. 2022.

Článek IV.

1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými
vlastnoručnkni podpisy.

2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Smluvní
strany prohlašuji, že jsou si vědomy povinnosti OLYMP CENTRUM SPORTU
MINISTERSTVA VNITRA uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne
uzavřeni smlouvy. Pokud mají obě Smluvní strany povinnost uveřejnit tuto Dohodu
v registru smluv, Smluvní strany se dohodly, že tuto Dohodu do registru smluv vloží
OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA. Tato Dohoda, na niž se
vztahuje povinnost uveřejněni prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve
dnem uveřejněni. Pro vyloučeni pochybností Smluvní strany uvádějí, že tímto souhlasí
se zveřejněním této Dohody v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a q
registru smluv (zákon o registru smluv). V případě, že Dohoda nesplňuje podmínky pro
uveřejnění dle zákona o registru smluv, pak nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze
Smluvních stran.

3. Smluvní strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci této
Dohody budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory
řešeny před příslušnými obecnými soudy České republiky.
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4. Tato Dohoda je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel
a 1 Zhotovitel. V případě, že bude tato Dohoda podepsána elektronicky oběma
Smluvními stranami, považuje se tato Dohoda za podepsanou formou elektronického
podpisu ve smyslu příslušných právních předpisů České republiky.

15 ,09, 2022
V Praze dne ...... ............

Za Objednatele:

JUDr. Bc. Michal Volf
ředitel
OLYMP CS MV

v d,, <12. t?: Zo2-u

Za Zhotovitele:

Ing. Milan Trefný
jednatel
EKO - komplex Praha, spol. s r.o.
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