
 

 

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o dílo 
 

č.j. 45195/2019-SŽDC-GŘ-O2 
 

(dále též jen „Dohoda“) 
 
uzavřené mezi 
 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, Česká republika, 
IČO: 70994234, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle A, vložce 48384, 
zastoupenou Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem 
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Deloitte Advisory s.r.o. 
se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, 
IČO: 27582167, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce 113225, 
zastoupenou Ing. Jakubem Sovou, partnerem, na základě plné moci  
 
(dále jen „Deloitte“ nebo „Zhotovitel“) 
 
Na Objednatele a Deloitte je dále odkazováno jednotlivě jako na „smluvní stranu“, případně 
dohromady jako na „smluvní strany“.   
 
 

PREAMBULE 
 
A) Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 21.6.2019 Smlouvu o dílo (dále jen “Smlouva”), 

jejímž předmětem je zhotovení Díla blíže specifikovaného ve Smlouvě společností Deloitte 
pro Objednatele a tomu odpovídající závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit cenu. 
Smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
„Příprava a schvalovací proces přípravy VRT“, č.j. veřejné zakázky 26306/2019-SŽDC-GŘ-
O8. 

 
B) Smluvní strany mají zájem o ukončení shora uvedené Smlouvy, a proto uzavírají tuto 

Dohodu. 
 
 

Článek 1 
Ukončení Smlouvy 

 
1.1 Smluvní strany se tímto dohodly na ukončení Smlouvy s účinností ke dni uzavření této 

Dohody. 

1.2 Smluvní strany dále prohlašují, že ke dni účinnosti ukončení Smlouvy, tj. ke dni uzavření této 
Dohody, neevidují žádné nevypořádané pohledávky, nároky nebo jiné povinnosti plynoucí ze 
Smlouvy nebo v souvislosti s ní.  

1.3 Ukončení Smlouvy nemá vliv na žádná její ustanovení, která mají výslovně nebo ze své 
povahy zůstat účinná po ukončení Smlouvy.   

 
  

Článek 2 
Závěrečná ujednání 

 
2.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 



 

 

těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dohody a datu 
uzavření této Dohody. 

2.2 Zaslání Dohody správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 
Objednatel. Nebude-li tato Dohoda zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím 
registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně 
náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.  

2.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Dohodě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Dohody, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „obchodní 
tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv 
uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.  

2.4 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Dohody, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Dohody v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dohoda v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dohodu v 
registru smluv uveřejnila. S částmi Dohody, které druhá smluvní strana neoznačí za své 
obchodní tajemství před uzavřením této Dohody, nebude Objednatel jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem 
vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení 
písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí Dohody včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. 
Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak 
je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně 
sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství. 

2.5 Tato Dohoda nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dohoda 
uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je 
účinná od okamžiku uzavření. 

2.6 Tato Dohoda je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) 
vyhotovení a jedno (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

2.7 Pojmy uvedené v této Dohodě s velkým počátečním písmenem mají význam, který je jim 
přiřazen ve Smlouvě, nestanoví-li tato Dohoda jinak. 

2.8 Smluvní strany prohlašují, že podepsaly tuto Dohodu svobodně, vážně a bez pochybností, že 
nebyla podepsána pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek, že se s Dohodou 
seznámily, rozumí jejímu obsahu, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

Datum  08.08.2019 
 

Datum  14.8.2019 

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace  

Deloitte Advisory s.r.o. 
 
 

  
 
 
 

………………………………………. 
Bc. Jiří Svoboda, MBA  
generální ředitel 
 

………………………………………. 
Ing. Jakub Sova 
Partner, na základě plné moci  

 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 370824

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c0d69b59-cc40-4590-b679-337e80c4a509

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Žaneta ČEKAJLOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.08.2019 12:46:00


		2019-08-20T10:46:01+0000




