
Číslo objednatele: 967/2018

Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy o dílo
uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012Sb., občanským zákonem mezi:

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 
IČO: 70932581
zastoupenou Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem 
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. Pr 287
jako objednatel na straně první

a

SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

se sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov
IČO: 25229761
zastoupenou 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. C 10825
jako dodavatelem na straně druhé

I.

1.1 Objednatel  a  dodavatel  uzavřeli  dne  6.  8.  2018  smlouvu  o  dílo,  číslo  smlouvy  objednatele
743/2018 (dále jen „smlouva“). Předmětem plnění smlouvy je obnova vodorovného dopravního
značení na vybraných úsecích silnice II. a III. třídy na území Jihomoravského kraje, a to část
4 vodorovné dopravní značení v roce 2018 – oblast Západ.

1.2 Dne 17. 9. 2018 proběhlo jednání mezi zástupci objednatele a dodavatele za účelem vyřešení
problému s plněním povinností  dodavatele stanovených smlouvou.  Smluvní  strany na základě
závěrů z tohoto jednání uzavírají tuto dohodu.

II.

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. VIII odst. 1 smlouvy dohodly na ukončení platnosti smlouvy,
a to ke dni účinnosti této dohody.  Tato dohoda také upravuje a narovnána vztahy vyplývající
z ukončované smlouvy po datu ukončení platnosti smlouvy.

2.2 Smlouvou byl  sjednán termín plnění  do 30.  9.  2018.  Ke dni  sjednaného plnění  nebyly práce
zahájeny a ze strany dodavatele nebylo poskytnuto žádné plnění.

2.3 Vzhledem  k neposkytnutí  plnění  v souladu  se  smlouvou  uplatňuje  objednatel  na  dodavateli
smluvní pokutu sjednanou smlouvou (čl. VIII odst. 4) za prodlení s plněním ve výši 0,05% z ceny
za každý i jen započatý den prodlení, tj.  Kč za den.  Celková výše smluvní pokuty bude
počítána od 1. 10. 2018 do dne uzavření této dohody.
Ke smluvní pokutě bude vystavena objednatelem faktura se splatností 14 dnů. Smluvní pokuta
je započitatelná  vůči  peněžitým  závazkům  objednatele.  Smluvní  pokuta  je  započitatelná
i proti nesplatným pohledávkám dodavatele.

                                              
III.

3.1 Uhrazením smluvní pokuty v souladu s čl. II odst. 2.3 této dohody ve sjednané době splatnosti
budou narovnány veškeré vztahy vzniklé mezi objednatelem a dodavatelem na základě smlouvy.

IV.

4.1 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno
paré.

4.2 Tato  dohoda  je  uzavřena  dnem podpisu  smluvní  stranou,  která  tuto  dohodu podepisuje  jako
druhá, a účinná dnem uveřejnění v registru smluv dle odst. 4.3 této dohody.

4.3 Dohoda  podléhá  uveřejnění  v registru  smluv  dle  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních
podmínkách účinnosti  některých smluv,  uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
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o registru  smluv),  ve  znění  pozdějších  předpisů.   Smluvní  strany  se dohodly,  že  uveřejnění
dokumentů zajistí objednatel.

4.4 Strany této  dohody prohlašují,  že  si  tuto  dohodu  před  jejím  podepsáním přečetly  a  že  byla
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Současně prohlašují,
že jsou způsobilé k právním jednáním bez jakýchkoliv omezení. Na znamení souhlasu s celým
obsahem této dohody oprávnění zástupci stran této dohody tuto vlastnoručně podepisují.

V Brně dne …5.10.2018………………..                                   V Líních dne …5.10.2018………….

…………………………….                                        ………………………..
Ing. Zdeněk Komůrka                                             
ředitel                                                                          
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,             SAFEROAD Czech Republic s.r.o.
příspěvková organizace kraje


