ODSTOUPENÍ OD PLNĚNÍ ČÁSTI č. 3 SMLOUVY O DÍLO
ze dne 5. 11. 2020
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále též „občanský zákoník“), na základě veřejné zakázky s názvem Realizace oplocení
před útoky velkých šelem a nákup pastevních potřeb - rozdělena na části
mezi:

I.

Smluvní strany
1. Objednatel:

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka MENDELU

Zastoupena:
Ke smluvnímu
jednání oprávněni: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, děkan Lesnické a dřevařské fakulty
Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D., koordinátor projektu jako příkazce operace
Ing. Jan Světlík, Ph.D., manažer projektu jako správce rozpočtu
V technických záležitostech:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
2. Zhotovitel:
Zastoupen:
Kontaktní adresa:
IČ:
DIČ:

XXXXX; e-mail: XXXXX
tel.: +420 XXXXX
621 56 489
CZ62156489
XXXXX
XXXXX
Martin Pudil
Fričova 1986, 26301 Dobříš, IČO: 75582287
Martin Pudil
XXXXX, tel. +420 XXXXX
75582287
CZ755822878

společně též jako „smluvní strany“
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1. Odůvodnění
1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 11. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouvu“), jejímž
předmětem bylo provedení oplocení v rozsahu daném technickou specifikací a podle
zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Realizace oplocení
před útoky velkých šelem a nákup pastevních potřeb - rozdělena na části,“ realizovaného
v rámci Operačního programu životní prostředí, projektu, v jejímž rámci byla tato smlouva
o dílo uzavírána (dále jen „dílo“).
2. Důvodem odstoupení od plnění části č. 3 smlouvy o dílo (původně – Oplocení Návsí,
Slezské Beskydy) jsou důvody vzešlé ze strany partnera objednatele, na jehož
pozemcích p. č. 4199, 4192, 4218, 4200, 4219, 4220, 4221, 4222, 4225, 4229, 4231, vše
k. ú. Návsí, se předmětná část smlouvy měla realizovat.
3. Smluvní strany se dohodly na odstoupení od plnění části č. 3 smlouvy o dílo (dále jen
,,Odstoupení“) z důvodu, že objednatel neměl písemný souhlas přímo majitele dotčených
pozemků ohledně souhlasu s umístěním oplocení, ale pouze ústní souhlas uživatele
pozemků (partnera projektu objednatele), který má pozemky v pachtu. V plnění
smluvního závazku tedy v části č. 3 nelze dále pokračovat. Plnění částí č. 1, 2 a 5 není
tímto dotčeno.
4. Z výše uvedeného důvodu se dnešního dne obě smluvní strany dohodly na Odstoupení,
a to analogicky s ust. § 223 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Závěrečná ustanovení
1. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení Odstoupení byla dohodnuta podle jejich
pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných
podmínek.
2. Smluvní strany jsou si vědomy své povinnosti při smluvním vztahu dodržovat ustanovení
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejícího zákona č. 111/2019
Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních
údajů.
3. Toto Odstoupení je vyhotoveno v elektronické podobě připojením elektronických podpisů
smluvních stran.
4. Toto Odstoupení je účinné dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015
Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním Odstoupení na profilu zadavatele a v souladu
se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost zajistí Objednatel.
6. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn, a to včetně realizace částí č.
1, 2 a 5 dle znění smlouvy a dodatků č. 1 a 2.
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Za objednatele: 16. 8. 2021

Za zhotovitele: 28. 7. 2021

..............................................................
prof.
Dr.
Ing.
Libor
Jankovský,
děkan Lesnické a dřevařské fakulty

..................................................................
Martin Pudil

..............................................................
Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D.,
koordinátor projektu jako příkazce operace

..............................................................
Ing. Jan Světlík, Ph.D.,
manažer projektu a správce rozpočtu

podepsal
Ing. Václav Digitálně
Ing. Václav Ostrovský
Datum: 2021.08.16
Ostrovský 15:00:10 +02'00'
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