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Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: 674/2022
číslo smlouvy zhotovitele: 3489 030 22 00

Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických
IČ 00235440
DIČ
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o.
Zapsaný OR vedený MS v Praze oddíl C, vložka 9386
Sídlo 0 Praha 2
Zastoupený
Za zhotovitele je opráv
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ 45308616
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky 8sdu698
Bankovní spojení ČSOB, a. s., Praha 2
Číslo účtu 474237173/0300
(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o ukončení smlouvy o dílo
(dále jen „dohoda“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 6. 2022 smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele 674/2022 a č.
smlouvy zhotovitele 3489 030 22 00 (dále jen „smlouva o dílo“). Předmětem smlouvy o dílo je
vypracování projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti pro účely provedení
následného stavebního záměru objednatele na půdní vestavbu pro nové kmenové třídy ZŠ
Mnichovická v Kolíně (dále jen „dílo“).
2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že do dne uzavření této dohody nevznikl žádné ze smluvních
stran nárok na zaplacení jakékoliv smluvní pokuty vyplývající ze smlouvy o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo zanikne ke dni účinnosti této dohody.



2

2. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel zaplatí zhotoviteli za položku uvedenou v rámci čl. VIII
odst. 2 písm. a) smlouvy o dílo – provedení profesních výkonů při přípravě zadávání a obstarání
vstupních podkladů, a to částku:

Cena bez DPH 220.000,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 46.200,00 Kč
Cena celkem včetně DPH 266.200,00 Kč

Cenu se podle tohoto odstavce se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli bezhotovostním
převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této dohody (variabilní symbol
300302201), a to nejpozději do 30 dní od účinnosti této dohody.

3. Smluvní strany se dohodly, že uzavřením této dohody nejsou jakkoli dotčena práva objednatele
podle čl. XVIII. smlouvy o dílo k části díla citované v předchozím odstavci tohoto článku dohody (dále i
„předaná část díla“). Zhotovitel tímto uděluje objednateli mj. výhradní a neomezenou licenci k
užití předané části díla jakožto autorského díla, tj. licenci neomezenou časově (na celou dobu trvání
majetkových práv autora k dílu), teritoriálně, způsoby, množstvím, technologií užití ani jinak. Součástí
licence jsou též oprávnění autorské dílo zpracovat, upravit, změnit nebo užít jen jeho část. Licenční
poplatek za užití majetkových práv k autorskému dílu objednatelem je zahrnut v ceně předané části
díla.
4. Smluvní strany dále prohlašují, že nárok na zaplacení peněžitého plnění dle čl. VIII odst. 2 písm. b)
– f) zhotoviteli ke dni uzavření této dohody nevznikl.
5. Smluvní strany dále prohlašují, že si dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a jsou mezi nimi
způsobem sjednaným v této dohodě všechny potencionální nároky ze smlouvy o dílo zcela vyrovnány.

III. Závěrečná ujednání

1. Tato dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2
zhotovitel.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, v případě, že je tato
dohoda podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní
strany, která jej podepíše později. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění 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) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se
dohodly, že tuto dohodu v souladu se zákonem o registru smluv uveřejní objednatel, a to nejpozději
do 30 dnů od uzavření této dohody. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tuto dohodu zveřejnil i
zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence
datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve
formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým
razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění této dohody
v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

Doložka
Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato dohoda byla projednána a odsouhlasena
Radou města Kolína dne 14.11.2022, usnesení č. 143/3/RM/2022.

V Kolíně dne …………………………. V Praze dne ……………………………

…………………………………………..
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města
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