
 

Dohoda o ukončení Smlouvy o centralizovaném zadání veřejné zakázky 

  

uzavřená ve smyslu ust.  § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“) a ust. § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 

 
 

 
Centrální zadavatel:          Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 
se sídlem:   Národní 1009/3, Praha 1, PSČ 110 00 
zastoupena:         Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel 
IČO:    60457856 
DIČ:    CZ60457856  
Zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže tělovýchovy ČR 

(dále jen „Centrální zadavatel“) na straně jedné 

           
a 
 
 
Pověřující zadavatel:           Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
se sídlem:                                        Královopolská 2590/135, 612 65 Brno 
zastoupena:                                     doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., ředitelka 
IČO:                                            68081707 
DIČ:                                           CZ68081707 
Zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

(dále jen „Pověřující zadavatel“ na straně druhé) 

(společně též jen „Smluvní strany“) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

Dohodu o ukončení Smlouvy o centralizovaném zadání veřejné zakázky (dále jen „Dohoda“) 

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

 
Na základě rozhodnutí předsednictva Akademické rady Akademie věd České republiky ze dne 
3.4.2018, kterým nedoporučuje realizaci veřejné zakázky na dodávku, implementaci a poskytování 
služeb provozní podpory a rozvoje Centrálního ekonomického informačního systému (dále také jen 
„CEIS“), včetně příslušného HW, a to pro potřeby Centrálního zadavatele a jednotlivých pracovišť 



Akademie věd České republiky, jakožto pověřujících zadavatelů, dohodly se smluvní strany na 
ukončení  Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky.    

II. 

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.12.2017 Smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné 
zakázky (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem a účelem byla příprava a realizace veřejné 
zakázky na dodávku Centrálního ekonomického informačního systému. 

2. S ohledem na rozhodnutí předsednictva Akademické rady, konkretizované v úvodním 
ustanovení této Dohody a v souladu s ustanovením čl. V odst. 1 Smlouvy o 
centralizovaném zadávání veřejné zakázky, se Smluvní strany vzájemně dohodly na 
ukončení zde uvedené Smlouvy a zániku veškerých práv a závazků z ní vyplývajících. 

3. Smluvní strany závazně prohlašují, že ke dni podpisu této Dohody mají vůči sobě veškeré 
závazky zcela vypořádány. 

 

4. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci Smluvních 
stran, účinnosti potom dnem jejího uveřejnění v Registru smluv, ve smyslu zákona č. 
340/2015 Sb. 

5. Tuto Dohodu se v Registru smluv zavazuje uveřejnit Centrální zadavatel, a to nejpozději do 
30 dnů od jejího podpisu. 

 

6. Tato Dohoda je vyhotovena elektronicky. 

 

V Praze dne 4.5.2018     V Brně dne 4.5.2018 

 

 

 

 

…………………………………….             ……………………………………………… 

  Ing. Tomáš Wencel, MBA               doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D. 
     /Centrální zadavatel/                                                                  /Pověřující zadavatel/ 
 
                 
 

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-24-listopadu-2015-o-zvlastnich-podminkach-ucinnosti-nekterych-smluv-uverejnovani-techto-smluv-a-o-registru-smluv-zakon-o-registru-smluv-20820.html

