
 

 

 

 

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo 
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

 

I. Smluvní strany 

 

1. Objednatel 
 
Obec Velké Přílepy 
sídlem Pražská 162 
252 64 Velké Přílepy 
IČ: 00241806 DIČ: CZ00241806 
Email: podatelna@velke-prilepy.cz 
Telefon: (+420) 220 930 535 
 
zastoupená: Věrou Čermákovou, starostkou 
kontakt: 739 352 222, 
e-mail: starosta@velke-prilepy.cz 
 
 

2. Zhotovitel 
 
Raeder & Falge s.r.o. 
sídlem Přívozní 114/2, 
410 02 Lovosice 
IČ: 287 14 989 DIČ: CZ28714989 
e-mail: info@raeder-falge.cz 
tel. 416 57 57 57 
 
zastoupená: Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou společnosti 
 
(dále jen „Smluvní strany“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o ukončení smlouvy o dílo (dále jen 
„Dohoda). 
 

 
II. Úvodní ustanovení 

 
1. Smluvní strany zavřely dne 30. 11. 2021 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 124/21, 

jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „Novostavba tělocvičny, Velké Přílepy“ (dále 
také jen „Smlouva“). 



 

 

 

2. Smluvní strany se na základě čl. 14.1 Smlouvy a dle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ukončení Smlouvy dohodou Smluvních 
stran, neboť Smluvní strany nemají zájem si navzájem plnit a realizovat dílo dle Smlouvy. 
Důvodem ukončení Smlouvy je požadavek Zhotovitele na zvýšení ceny díla, přičemž 
Objednatel s tímto zvýšením ceny díla nevyslovil souhlas. Smluvní strany sjednávají, že účinky 
ukončení Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v této Dohodě. 

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva nebyla do doby podpisu této Dohody naplněna. 
 

III. Předmět dohody 
 

1. Předmětem této Dohody je ukončení platnosti Smlouvy, jakož i uspořádání vzájemných 
vztahů Smluvních strany plynoucích pro Smluvní strany ze Smlouvy po ukončení platnosti 
Smlouvy touto Dohodou.  

2. Smlouva se dohodou Smluvních stran ruší ke dni 19.7.2022. 
3. Účinky zrušení Smlouvy nastávají okamžikem zrušení. 
4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není povinen realizovat pro objednatele dílo dle 

uzavřené Smlouvy a Objednatel není povinen Zhotoviteli platit cenu díla dle uzavřené 
Smlouvy. 

5. Smluvní strany vypořádávají vzájemné závazky v souvislosti s ukončením Smlouvy tak, že 
každá ze Smluvních strany si ponechá plnění poskytnuté na základě Smlouvy druhou Smluvní 
stranou. 

6. Smluvní strany pro vyloučení případných pochybností sjednávají, že pokud není v této 
Dohodě výslovně stanoveno jinak, žádná ze Smluvních stran nemá vůči druhé Smluvní straně 
nárok na jakékoli plnění podle Smlouvy nebo v její souvislosti. 

7. Smluvní strany prohlašují, že veškeré nároky Smluvních strany jsou ke dni podpisu této 
Dohody mezi Smluvními stranami vyrovnány. Smluvní strany se zavazují neuplatňovat vůči 
druhé Smluvní straně žádné nároky vyplývající ze Smlouvy, jakož ani nároky na náhradu škody. 

8. Smluvní strany současně prohlašují, že jim vůči sobě navzájem nevznikly z titulu ukončení 
Smlouvy žádné finanční ani jiné právní nároky a tyto vůči sobě nebudou v budoucnu 
uplatňovat.  



 

 

 

IV. Závěrečné ustanovení 
 

1. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 
2. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží 

po jednom vyhotovení. 
3. Smluvní strany dále v souladu se zněním ustanovení § 1726 občanského zákoníku prohlašují, 

že tato Dohoda obsahuje ujednání o všech náležitostech, které Smluvní strany chtěly a měly 
v Dohodě ujednat, přičemž Smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které 
si každá Smluvní strana stanovila jako předpoklad pro uzavření této Dohody. 

4. Každá ze Smluvních stan prohlašuje, že tuto Dohodu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 
obsah této Dohody za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou 
pro uzavření této Dohody rozhodující, na důkaz čehož připojují Smluvní strany k této Dohodě 
své podpisy. 

 

Ve Velkých Přílepech. dne     V Lovosicích dne 

 

 

 

__________________________     ________________________ 
Věra Čermáková, starostka      Mgr. Martina Červinská 
Obec Velké Přílepy       Raeder & Falge s.r.o. 


