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DOHODA O ZÁNIKU ZÁVAZKU 
     (dále jen „Dohoda“) 
 

 

Město Kutná Hora 

IČO: 00236195, DIČ: CZ00236195 

se sídlem: Havlíčkovo nám. 552; 284 01 Kutná Hora 

bankovní spojení ČS, a.s., pobočka Kutná Hora - č. účtu: 27-444212389/0800  

zastoupené , starostou města 

 

(dále jen jako „Příkazce“ na straně jedné) 
 

a 

 

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. 
IČO: 28360125 

se sídlem: Helfertova 2040/13, Černá Pole, 613 00 Brno 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63681 

zastoupená  advokátem, společníkem a jednatelem 

 

(dále jen jako „Příkazník“ na straně druhé) 
 

(Příkazce a Příkazník jsou dále označováni společně také jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 

„Smluvní strana“) 
 

 

I.  

 
1. Smluvní strany spolu uzavřely na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 

„Smluvní zastoupení zadavatele při přípravě a realizaci zadávacích a výběrových řízení v období 
realizace projektu Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře“ dne 17.02.2017 smlouvu, 

jejímž předmětem byly zadavatelské a konzultační služby a smluvní zastoupení zadavatele dle § 
43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v případě 
zakázek  malého rozsahu podle postupů uvedených v „Metodickém pokynu“ a dle další obecně 
závazné legislativy v této oblasti k zajištění zadávacích (výběrových) řízení projektu „Revitalizace 

Sankturinovského domu v Kutné Hoře“, který je financován Evropskou unií z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen 
„Smlouva“). 

 

II.  

 
2. Smluvní strany se v souladu s § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů dohodly na zániku závazku ze Smlouvy ke dni účinnosti této Dohody, aniž by byl zřízen 
závazek nový. 
 

3. Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu této Dohody nemají vůči sobě žádné nevypořádané 
závazky vyplývající ze Smlouvy. 

 

III.  
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4. Tato „Dohoda“ je platná a účinná ode dne jejího podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-
li právní předpisy jinak, a může být měněna pouze písemnými dodatky. 

 

5. „Dohoda“ je  vyhotovena elektronicky. 

 

6. Tato „Dohoda“ byla schválena usnesením Rady města Kutná Hora č. R/799/22 ze dne 7.9.2022. 

 

 

V Kutné Hoře dne (viz el. podpis) 

starosta města 

(Příkazce) 

V Brně dne (viz el. podpis) 

společník a jednatel 
(Příkazník) 

 

 


