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D O H O D A O  U K O N Č E N Í  S M L O U V Y  O  P O S K Y T O V ÁN Í  S L U Ž E B  

O S T R AH Y  M AJ E T K U  A O S O B  

 

Smlouva č. UM/223/2022 

 

Smluvní strany: 

 
Mendelova univerzita v Brně 
se sídlem:      Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
IČO:       62156489 
DIČ:      CZ62156489 
bank. spojení:      xxx 
číslo účtu:      xxx 
zastoupena:      prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor 
správce rozpočtu: Ing. Martin Veselý, kvestor 
kontaktní osoba:   xxx 
e-mail:       xxx, tel: +420 xxx 

 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

MONIT plus, s.r.o. 
se sídlem:  náměstí Svobody 76/11, Brno-město, 602 00 Brno 
zastoupena:  Ing. Jiřím Molákem, jednatelem 
IČO:   27687660 
DIČ:   CZ27687660 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně 
oddíl C, vložka 52002  
bank. spojení:  xxx  
č. účtu:  xxx  

 

(dále jen „Poskytovatel“; 

Objednatel a Poskytovatel společně též jako „Smluvní strany“).  

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisu, tuto 

dohodu o ukončení smlouvy o poskytování služeb: 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2022 „SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OSTRAHY MAJETKU 

A OSOB“ č. UM 223/2022Y (dále také „Smlouva“), jejímž předmětem je „povinnost Poskytovatele zajistit 

pro Objednatele pravidelnou fyzickou noční ostrahu objektu kolejí J.A.Komenského sedm (7) dní 

v týdnu v čase 21.00 hod. - 5.00 hod. v měsících září – prosinec a leden – červen“. 
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Článek 2 

Ukončení smlouvy 

1. Smluvní strany se na základě § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, dohodly na ukončení předmětné Smlouvy ke dni 31. 12. 2022 (dále jen „Dohoda“).  

2. S ohledem na stanovení dne ukončení Smlouvy dle odst. 1 tohoto článku tímto Smluvní strany 

souhlasně prohlašují, že uhrazením plateb za poskytování plnění dle Smlouvy považují vzájemný 

smluvní vztah za řádně a s konečnou platností vypořádaný, a že po dni ukončení této smlouvy vůči 

sobě nebudou mít ze Smlouvy jakákoliv práva, nároky či povinnosti, nevyplývá-li z povahy 

ustanovení Smlouvy či příslušných právních předpisů něco jiného (např. ochrana důvěrných 

informací apod.). 

 

Článek 3 

Závěrečná ustanovení 

1. Poskytovatel bere na vědomí, že tato Dohoda bude v anonymizované podobě uveřejněna 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), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 

v registru smluv zajistí objednatel. 

2. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v 

registru smluv. 

3. Tato Dohoda bude uzavřena v elektronické podobě připojením elektronických podpisů obou 

smluvních stran. 

4. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly, a že ji uzavírají 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své 

podpisy. 

 

Za objednatele: 

 

V Brně dne 22. 12. 2022 

 

 

 

 
Za poskytovatele: 

 

V Brně dne 15. 12. 2022 

 

 

Ing. Jiří Molák jednatel 

……………………………………….
  
       prof. Dr. Ing. Jan Mareš 
                rektor 
 
 
 
………………………………… 
     Ing. Martin Veselý 
                kvestor 

  ……………………………………. 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 
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