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Smluvní strany:
Správa Pražského hradu
se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupená Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „Správa či SPH“)
a
FRENCH – REST spol. s r.o.
se sídlem: Na Pankráci 1684/15, 140 00 Praha 4
zastoupená Kateřinou Štěpánkovou, jednatelkou
IČO: 25653491
DIČ: CZ25653491
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 58357
plátce DPH
(dále jen „Dodavatel“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Dohodu o ukončení Smlouvy o spolupráci
(dale jen “Dohoda”)
Preambule
¨Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 6.11.2018 Smlouvu o spolupráci č.j. SPH 2821/2018
(dále jen „Smlouva“)ve znění Dodatku č.1 č.j. 2535/2019 ze dne 23.9.2019 (dále jen
„Dodatek“), kterou se Dodavatel zavázal zajišťovat pro Správu přípravu pokrmů dle pokynů,
servírování pokrmů a nápojů a obsluhy při protokolárních akcích souvisejících s návštěvami
ústavních činitelů jiných států a jimi zmocněných zástupců v České republice, zejména
v prostorách Pražského hradu a zámku Lány, avšak i v jiných prostorách dle potřeb
prezidenta České republiky.

I.
Předmět Dohody
1. Touto Dohodou smluvní strany ukončují další plnění ze Smlouvy ve znění pozdějšího
Dodatku ke dni účinnosti této Dohody.
2. Smluvní strany prohlašují, že po vypořádání práv a povinností ze Smlouvy ve znění
pozdějšího Dodatku nebudou proti sobě vznášet jakýkoliv nárok. Toto ujednání nemá
vliv na práva z vad nebo plnění sjednaného touto Dohodou.
II.
Závěrečná ujednání
1. Tato Dohoda se stává nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem uzavření.
Účinnosti nabývá Dohoda dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato Dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných
písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění
byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran,
jakákoliv ústní ujednání o změnách této dohody budou považována za právně neplatná a
neúčinná.
3. Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma partnerům částečně nebo úplně
znemožní plnění jejich povinností podle této dohody, jsou povinni se o tom bez zbytečného
prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti
zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení Dohody v tomto bodě dopustila.
4. Správa a Dodavatel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
smluvním partnerem, a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní třetím
osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely
než pro plnění podmínek této Dohody, a to po celou dobu trvání této Dohody i po jejím
skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v případě, že
Správě vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně závazných
právních předpisů nebo bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem.
5. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá Správa obdrží dva a
Dodavatel jeden stejnopis.
6. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich svobodné
vůle a souhlasí s jejím obsahem.
V Praze

V Praze

___________________________

__________________________
Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel

FRENCH-REST, spol. s r.o.

Správa Pražského hradu

